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I. INTRODUCERE 

 

Începând cu anul 2014, programul european Erasmus+ a finanțat sub o singură umbrelă proiecte 

din domeniul educației, formării, tineretului și sportului prin 3 tipuri de acțiuni cheie: (1) Mobilități 

cu scop de învățare; (2) Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici; (3) Sprijin 

pentru reformarea politicilor. 

Acțiunea Cheie 1 finanțează mobilități cu scop de învățare și/sau formare, dar și de predare în 

cazul personalului implicat în educația și formarea elevilor, studenților, tinerilor și a persoanelor 

adulte. Acțiunea Cheie 1 își propune să sporească abilitățile, inclusiv cele lingvistice, 

angajabilitatea și conștientizarea interculturală la nivelul participanților, să determine dezvoltarea 

profesională a celor care lucrează în educație, formare și cu tinerii, precum și a elevilor aflați în 

formare inițială, a studenților și a tinerilor implicați în programul de Tineret. Prin obiectivele și 

direcțiile de acțiune pe care le finanțează, Acțiunea Cheie 1 răspunde cel mai bine nevoilor de 

formare continuă ale personalului din educație și formare. 

 

Având în vedere că bugetul Acțiunii Cheie 1 reprezintă aproximativ 54% din totalul bugetului 

alocat inițial prin programul Erasmus + pentru anul 2014 și că, în România, acest procent a fost 

chiar de 73% din fondurile alocate, raportul de față își propune să analizeze impactul pe care 

personalul din învățământul universitar, preuniversitar, formare profesională inițială, educația 

adulților și lucrătorii de tineret l-a înregistrat la nivel personal dar și instituțional în urma 

mobilităților de învățare. 

 

În vederea realizării Observatorului, au fost analizate datele statistice oferite de Anexa I a 

Raportului Anual al Programului Erasmus+ 2017, Raportul anual al Agenției Naționale pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale cu privire la implementarea 

programului Erasmus+ în România în anul 2017, precum și baza de date rezultată din 

introducerea în Mobility Tool+ a rapoartelor beneficiarilor de granturi de mobilitate în scop de 

învățare pentru personal. 
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1.1 Scopul și structura raportului 
 

Raportul privind impactul activităților de mobilitate realizate de cadre didactice și formatori din 

sistemul de educație și formare profesională și din domeniul Tineret din România în cadrul 

programului Erasmus+ își propune să observe impactul proiectelor de mobilitate de personal 

contractate în urma apelului din anul 2017 și implementate între 2017-2019 (cu o durată cuprinsă 

între 12-24 de luni) și să publice cele mai importante rezultate statistice cu privire la participarea 

cetățenilor români la mobilitatea europeană. Bugetul programului Erasmus+ este o sursă de 

finanțare importantă la nivel național pentru mobilitățile de personal din domeniul educației, 

formării și tineretului prin Acțiunea Cheie 1. 

Scopul principal al raportului îl constituie evidențierea impactului proiectelor de mobilitate în scop 

de învățare pentru personal și a valorii adăugate a acestora. Raportul își propune să asigure 

transparența și se adresează în primul rând factorilor de decizie politică, care pot utiliza acest 

instrument ca o resursă în plus în elaborarea de politici publice bazate pe evidențe și date 

statistice. Raportul se adresează în egală măsură specialiștilor în domeniul educației, formării și 

tineretului, statisticienilor dar și publicului larg, tuturor celor care doresc să fie informați cu privire 

la modul de folosire a bugetului Uniunii Europene în domeniul precizat, știind că bugetul UE 

include și contribuția României. 

Raportul asupra mobilităților de personal din România la nivelul anului 2017 este structurat în 

cinci mari capitole: 

- Capitolul I reprezintă o introducere în problema vizată de raport, precum și aspecte legate 

de scopul și structura raportului și de metodologia folosită pentru analiza datelor cantitative 

și calitative; 

- Capitolul al II-lea își propune să ofere o vedere generală asupra contextului realizării 

raportului, pornind de la prezentarea Programului Eramus+ la nivelul Uniunii Europene, cu 

accent pe rezultatele Acțiunii Cheie 1, de tipul: număr de proiecte depuse, număr de 

proiecte contractate, rată de succes, total buget alocat, număr de participanți la mobilitate, 

grant mediu alocat etc.;  

- Capitolul al III-lea este dedicat prezentării implementării programului Erasmus+ în 

România, mai ales a rezultatelor generale ale mobilităților de învățare pentru personal; 
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- Capitolul al IV-lea prezintă aceste rezultate pentru fiecare dintre cele cinci domenii, ținând 

cont de particularități precum existența a două categorii în cazul lucrătorilor de tineret (cu 

rezidență în sau în afara României), dar și a celor patru situații întâlnite în cazul 

personalului din Învățământul Superior (mobilități out sau in, realizate de personalul din 

universități din România și din țările partenere sau participante la programul Erasmus+. 

Deși tipurile de întrebări din rapoartele de mobilitate pentru toate cele cinci domenii nu 

sunt absolut identice, informația regăsită în baza de date a putut fi organizată în patru 

categorii: caracteristici ale instituției/organizației de trimitere și de primire; elemente 

definitorii ale mobilităților de personal; gradul de satisfacție al beneficiarului: între motivație 

și rezultate; impactul mobilității asupra beneficiarului și instituției de trimitere; 

- Capitolul al V-lea este cel al unei analize cross-sectoriale care aduce în prim plan câteva 

aspecte pe care autorii le-au considerat relevante pentru toate cele cinci sectoare 

analizate, precum: rolul rezultatelor învățării, importanța recunoașterii perioadei de 

mobilitate, precum și descrierea impactului proiectelor de mobilitate asupra competențelor 

beneficiarului, pe de o parte, dar și asupra organizației de trimitere, pe de altă parte; 

- Capitolul al VI-lea este dedicat recomandărilor pentru programul Erasmus+ și pentru 

ANPCDEFP exprimate de beneficiarii de mobilități de personal de învățare în rapoartele 

lor; 

- Capitolul ultim este cel al concluziilor, al lecțiilor învățate în procesul de implementare a 

Acțiunii Cheie 1 în România în anul 2017. 

1.2 Aspecte metodologice 

Sistemul de educație și formare din România este parte integrantă a strategiei Guvernului de 

atingere a țintelor Europa 2020. Ținând cont de influența rezultatelor educației și formării asupra 

creșterii economice, țintele Uniunii Europene sunt centrate pe îmbunătățirea rezultatelor 

educaționale prin ocuparea productivă a forței de muncă, formarea competențelor, formarea 

profesională și menținerea elevilor în sistem. Aceste ținte nu pot fi atinse fără o bună pregătire a 

personalului didactic din învățământul preuniversitar și universitar, a personalului instituțiilor și 

organizațiilor implicate în programe de educație și formare a adulților și tineretului.  

Prezentul raport urmărește să pună în evidență rezultatele mobilităților cu scop de învățare ale 

personalului din instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar, din instituțiile/asociațiile 
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implicate în educația adulților și/sau de tineret și/sau pentru tineret, finanțate în cadrul 

programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 în anul 2017. 

În vederea realizării acestui raport au fost analizate rapoartele participanților la mobilitate, 

rapoartele instituțiilor/organizațiilor beneficiare de finanțare în cadrul programului Erasmus+, 

Acțiunea Cheie 1, precum și informațiile din Raportul anual Erasmus+ 2017, realizat de Comisia 

Europeană, înclusiv anexele statistice. De asemenea, s-au utilizat informațiile și datele din 

Raportul anual al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și 

Formării Profesionale cu privire la implementarea programului Erasmus+ în România în anul 

2017, precum și baza de date rezultată din introducerea în Mobility Tool+ a rapoartelor 

beneficiarilor de granturi de mobilitate în scop de învățare pentru personal.  

Mobility Tool+ este un instrument tip platformă web destinat colaborării, managementului și 

raportării pentru proiectele care se implementează prin programul Erasmus+. Acest instrument a 

fost dezvoltat și este gestionat de către Comisia Europeană, spre folosul beneficiarilor de proiecte 

Erasmus+ și al Agențiile Naționale care coordonează implementarea acestor proiecte. Bazele de 

date rezultate din rapoartele de mobilitate pe care beneficiarii le completează într-un interval de 

timp de cel mult o lună de zile de la întoarcerea din mobilitate sunt descărcabile pe domenii, după 

cum urmează: Educație școlară (SE), Învățământ Profesional și Tehnic (VET), Învățământ 

superior (HE), Educația adulților (AE) și Tineret (Y).  

Modelul de raport individual este public și poate fi consultat de către instituțiile/organizațiile care 

implementează proiecte de mobilitate încă înainte de depunerea aplicației. Acest model de raport 

este prezentat beneficiarilor de mobilitate înainte de plecarea propriu-zisă în mobilitate, pentru a 

fi în cunoștință de cauză dar și pentru a reflecta la tipul de informații care le sunt apoi solicitate 

la completarea on-line a raportului. 

Cele cinci tipuri de rapoarte de mobilitate au o serie de întrebări comune, cum ar fi: numărul de 

mobilități de care a beneficiat cel care completează raportul, tipul de activitate la care a participat, 

motivația care l-a determinat să ia parte la mobilitate, competențele pe care consideră că și le-a 

dezvoltat sau doar îmbunătățit în urma activităților derulate în mobilitate, limba de lucru care a 

fost utilizată în timpul mobilității, gradul de satisfacție față de experiența mobilității, dacă și ce tip 

de diplomă/certificat a primit și modalitatea pe care se gândește să o folosească pentru a 

împărtăși experiența sa din timpul mobilității. Există însă și întrebări specifice celor cinci domenii, 
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care vin să faciliteze monitorizarea tipului de competențe și abilități pe care fiecare categorie de 

personal le poate dobândi, îmbunătăți sau recunoaște la locul de muncă. 

Întrebările sunt de tip închis cu răspuns unic sau multiplu, iar pentru obținerea de informații 

suplimentare, în cazul în care există posibilitatea de răspuns ”Altul/Altele”, se oferă spațiu pentru 

explicitare. 

Trebuie menționat că informațiile/datele colectate sunt în cea mai mare parte la nivelul percepției 

participanților la mobilitate și ale beneficiarilor de finanțare și aceasta prezintă inevitabil un nivel 

foarte mare de subiectivism. 
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2. CONTEXTUL REALIZĂRII RAPORTULUI 

 

 

2.1. Programul Erasmus+  la nivelul Uniunii Europene în anul 2017 

Cu un buget de 2,6 miliarde Euro, anul 2017 a fost un nou an record pentru finanțarea proiectelor 

din domeniul educație, formării, tineretului și sportului în cele 33 de țări participante la Programul 

Erasmus+.1 Cu o creștere de 13% a finanțării față de anul anterior, anul 2017 a creat oportunități 

de învățare, formare și voluntariat în afara țării de origine pentru aproximativ 800.000 de persoane, 

cu 10% mai mult decât în 2016. 

Anul 2017 a fost marcat, de asemenea, de celebrarea a trei decade de programe europene 

dedicate educației și formării, care au dat șanse la peste 9 milioane de persoane să studieze, să 

se formeze, să facă voluntariat sau să dobândească experiență profesională într-o altă țară. De-

a lungul întregului an, o campanie susținută de evenimente locale, naționale și europene a pus în 

lumină realizările și impactul programului Erasmus+ și a celor care l-au precedat. Motto-ul acestei 

campanii a fost ”De la Erasmus la Erasmus+. O poveste de 30 de ani” și peste 750.000 de 

persoane au luat parte la 1900 de evenimente organizate în 44 de țări. 

 

 
1 Cele 28 de State Membre, Turcia, Fosta Republică Yugoslavă a Macedoniei, Norvegia, Islanda și Liechtenstein. 
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Programul Erasmus+ și-a demonstrat flexibilitatea și în 2017 prin modul în care a sprijinit priorități 

transversale, precum incluziunea și echitatea, dar și obiectivele Declarației de la Paris din 2015 

cu privire la promovarea cetățeniei și a valorilor comune ale libertății, toleranței și non-discriminării 

prin educație și formare. 

Programul Erasmus+ a continuat să promoveze formarea abilităților digitale în toate sectoarele 

sale, sprijinind totodată îmbunătățirea accesibilității atât pentru aplicanți cât și pentru beneficiari 

prin instrumentele sale online, precum OLS (Suportul Lingvistic Online) și inițiativa OLS pentru 

refugiați, ca și prin noua aplicație mobilă Erasmus+ pentru studenți. Aceasta din urmă a fost 

lansată în iunie 2017, înregistrând 55.000 de utilizatori până la sfârșitul anului. 

Din bugetul total al programului Erasmus+ în 2017, cel mai mare procent (76%) a fost alocat 

proiectelor descentralizate, gestionate de Agențiile Naționale. În ceea ce privește bugetul alocat 

acestor tipuri de proiecte, pe acțiuni-cheie, sumele au fost următoarele: 

• Acțiune cheie 1: 1.048.728.600 Euro (54%); 

• Acțiunea cheie 2: 427.259.800 Euro (22%); 

• Acțiunea cheie 3: 77.638.600 Euro (4%). 

Suma alocată proiectelor finanțate în cadrul Acțiunii Cheie 1 a fost, și în 2017, cea mai mare.2  

2.2. Acțiunea - Cheie 1 și mobilitățile cu scop de învățare pentru personal  

Această componentă își propune să sporească abilitățile, inclusiv cele lingvistice, angajabilitatea 

și conștientizarea interculturală la nivelul participanților, să determine dezvoltarea profesională a 

celor care lucrează în educație, formare și cu tinerii. În ceea ce îi privește pe tineri, Acțiunea 

Cheie 1 oferă suport pentru cei care se implică în activități civice și promovează incluziunea 

cursanților cu oportunități reduse, indiferent de sector.  

Organizațiile participante care aplică pentru granturile de mobilitate sunt și ele vizate de așteptări 

precum: creșterea capacității de a opera la nivel european/international pe baza unor strategii de 

internaționalizare; interacțiune mai bună, inovatoare cu grupurile țintă, inclusiv prin îmbunătățirea 

proceselor de recunoaștere și de validare a competențelor dobândite în cursul perioadelor de 

studiu în străinătate; un mediu mai modern, mai dinamic, mai angajat și mai profesional în  

 
2 Erasmus+. Annual Report 2017, European Commission, Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture, 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e5c3e1c-1f0b-11e9-8d04-01aa75ed71a1  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e5c3e1c-1f0b-11e9-8d04-01aa75ed71a1
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interiorul organizației, pregătit pentru a integra bunele practici, deschis la sinergii cu organizațiile 

active în diferite domenii sociale, educaționale și de inserție profesională.  

Acestă acțiune cuprinde următoarele tipuri de activități: 

• proiecte de mobilitate în domeniile educației, formării și tineretului; 

• evenimente la scară largă ale Serviciului european de voluntariat; 

• programe de masterat comune Erasmus Mundus; 

• împrumuturi Erasmus+ pentru masterat. 

Bugetul aferent acestei acțiuni este implementat în proporție de 90% de Agențiile Naționale. În 

2017, au fost contractate 18.009 proiecte, fiind finanțate 62.509 de organizații și aproximativ 

794.000 de mobilități. În ceea ce privește datele privind candidaturile pentru proiectele 

descentralizate, depuse și aprobate în cadrul apelurilor pentru proiecte 2017, acestea pot fi 

vizualizate în tabelul de mai jos3: 

Tabel 2.1. Privire generală asupra mobilităților finanțate în cadrul Erasmus+ KA1 pentru anul 2017 la nivelul UE 

Acțiunea Cheie 1 
KA1 la nivelul UE 

PROIECTE Total 
granturi 
(în milioane 

de Euro) 

Organizații Participanți 

Depuse Finanțate Rată de  
succes 

Mobilitatea personalului din 
Educația școlară (KA101) 

9113 2.914 32% 62,2 4.851 31.720 

Elevi și cadre didactice din 
Învățățâmtul Profesional și Tehnic  

(KA102 și KA116) 

7.101 3.620 51% 312,7 19.593 159.999 

Studenți și cadre didactice din 
Învățământul Superior (KA103) 

4.070 3.968 73% 716,2 3.968 392.106 

Studenți și cadre didactice din 
Învățământul Superior pentru 

mobilități între țări ale programului și 
tări partenere (KA107) 

 

1.305 911 70% 136,1 911 41.024 

Mobilitatea personalului din 
educația adulților (KA104) 

1.291 505 39% 11,6 1.027 6.438 

Mobilitatea tinerilor (KA105+KA135) 17.185 6.091 35% 167,70 32.139 162.598 

TOTAL 40.065 18.009 44.95% 1046,4 62.509 793.885 

 

 

 

 
3 Tabelul a fost adaptat după Annex 5 -KA1 actions - Results of the calls 2017 for contracted projects, Erasmus+ Annual Report 2017 – Statistical Annex 
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Deși grantul mediu pe participant la mobilitate a fost doar cu puțin peste 1770 de Euro, Acțiunea 

Cheie 1 are, ca și în anii anteriori, un impact puternic, atât la nivel individual cât și la nivelul 

organizațiilor beneficiare.  

Bugetul Erasmus + pentru domeniul Educație Școlară a crescut considerabil, cu 34% față de 

2016, ajungând la 62,2 milioane Euro. Pe cale de consecintă, numărul proiectelor aprobate a 

crescut și el, cu 13%, ca și numărul mobilități finanțate, cu 35% mai multe decât în 2016. Dintre 

cele 2914 proiecte aprobate, 928 au avut în vedere mobilități de tip ”job shadowing” pentru 7395 

de participanți, 2688 au avut în vedere participare la cursuri structurate sau evenimente de 

formare pentru 24.001 participanți, iar 85 au avut în vedere misiuni de predare/formare pentru 

324 participanți. Dintre cei 31720 de participanți, doar 163 au fost participanți cu nevoi speciale 

(0,51%), dar procentul a fost în creștere față de 2016 (0,38%). 

Ca și în cei trei ani anteriori, în topul tematicilor proiectelor de mobilitate selectate în domeniul 

Educației școlare se regăsesc:  

• predarea și învățarea limbilor străine;  

• programe inovatoare și cursuri de formare;  

• competențe digitale;  

• pedagogie și didactică;  

• dezvoltarea calității școlilor.  

Oportunitatea de a aplica sub umbrela unor consorții naționale a deschis oportunități pentru școli 

mai mici și neexperimentate să participe la program. Numărul proiectelor care folosesc această 

oportunitate s-a dublat din 2015, ajungând în 2017 la 187. 

Numărul candidaturilor depuse pentru proiecte de mobilitate în domeniul Învățământului 

Profesional și Tehnic (VET) a rămas relativ stabil în anul 2017 față de anul 2016, dar creșterea 

de 13,40% a bugetului alocat (de la 276 la 313 milioane de Euro) s-a reflectat în creșterea cu 

12% a numărului de proiecte aprobate în 2017, precum și a numărului de participanți la mobilități 

cu 15%, până la aproximativ 160.000 de persoane. 

Tematicile cele mai frecvent abordate în aceste proiecte au fost:  

• predarea și învățarea limbilor străine; 

• chestiuni legate de piața muncii, inclusiv orientare profesională și șomajul tinerilor; 

• educația interculturală/intergenerațională și învățarea de-a lungul întregii vieți; 

• cooperarea internațională și cetățenia europeană; 
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• democrația și conștiința europeană. 

În anul 2017, mai mult de 11% dintre proiectele selectate au implicat consorții naționale formate 

din trei sau mai multe organizații active în domeniul VET. Au fost acordate 141 de Carte pentru 

mobilitate VET, ridicând la 607 numărul celor obținute începând cu anul 2015. În plus, în 2017, 

23% dintre participanții la mobilități VET au fost trimiși de deținători de Cartă VET, indifferent 

dacă au făcut sau nu parte dintr-un consorțiu.  

În cadrul celor 3620 de proiecte aprobate în anul 2017, au beneficiat de formare a personalului 

19700 persoane (12,31% din numărul total de 159999 participanți la mobilități) și 140300 

elevi/formabili. Se observă că, față de 2016, a scăzut cu 855 numărul participanților din răndul 

personalului VET și a crescut cu 726 cel al elevilor/cursanților. 

 În plus, în 2017 a fost finanțată mobilitatea a 14.219 de persoane însoțitoare, cu 29,38% mai 

multe decât în 2016. Un procent de 1,70% (2703) dintre participanții la mobilități au fost persoane 

cu nevoi speciale și 8,50% (13589) cu oportunități reduse. Dintre mobilitățile de personal, 17.575 

(89% din totalul mobilităților de personal) au fost de formare și 2.124 au fost misiuni de 

predare/formare (11% din totalul mobilităților de personal). Grantul mediu pentru un participant 

din categoria personal a rămas la nivelul anului 2016 (1171,5 Euro), în timp ce cel pentru un 

elev/formabil a scăzut de la 1807 la 1651 Euro. 

In domeniul Educației universitare, analiza rezultatelor trebuie făcută pe două direcții: 

a. proiecte de mobilitate între țări ale programului, și 

b. proiecte de mobilitate între țări ale programului și tări partenere.  

În ceea ce privește numărul de candidaturi depuse pentru mobilități între țări ale programului, 

acesta a crescut de la 3.998 în anul 2016 la 4.070 în 2017; numărul de proiecte contractate a 

crescut cu 2,11%, de la 3.886 în anul 2016 la 3.968 în 2017. Grantul total contractat a crescut cu 

13,11%, de la 633,2 milioane Euro în anul 2016, la 716,2 milioane Euro în anul 2017, ceea ce s-

a reflectat și în creșterea numărului participanților la mobilități, care a fost cu 9% mai mare 

(360.046 în anul 2016 față de 392.106 în anul 2017).  

Din totalul de 392.106 mobilități, 324.796 (82,83%) au fost mobilități ale studenților (dintre care 

228.780 mobilități pentru studiu și 96.016 mobilități pentru practică) și 67.310 (17,17%) au fost 

mobilități ale personalului (dintre care 38.850 misiuni de predare și 28.460 mobilități de formare). 

Numărul studenților sau al absolvenților recenți care au efectuat mobilități pentru practică în afara 
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țării a continuat să crească și în 2017, ducând numărul total la peste 300.000, ceea ce arată cât 

de mult este apreciată această oportunitate ca modalitate de a impulsona debutul în carieră. 

În anul 2017, bugetul total contractat pentru mobilitățile studenților a fost de 557.088.280 Euro, 

cu un grant mediu pe student de 1693,5 Euro. Pentru personal, bugetul total a fost de 58.603.264 

Euro și grantul mediu individual de 876 Euro.  

Din analiza rapoartelor individuale reiese că nivelul de satisfacție al participanților la mobilități din 

domeniul Învățământului Superior este în mod constant foarte ridicat: peste 95% dintre studenți 

și 99% din personal fiind mulțumiți sau foarte mulțumiți de experiența lor de mobilitate. Mergând 

mai departe cu analiza, se poate deduce impactul pozitiv al mobilităților asupra dezvoltării 

personale și profesionale, precum și contribuția la dezvoltarea instituțională, după cum urmează:  

• 96% din personalul participant la mobilități a folosit această oportunitate pentru a aduce 

mai multă cunoaștere în cadrul propriei instituții de învățământ superior; 

• 93% dintre studenți declară că sunt mai receptivi la multiculturalismul european după ce 

au petrecut o perioadă în străinătate; 

• 93% din personal spune că a învățat noi bune practici în timpul mobilității; 

• 92% dintre studenți spun că au devenit mai ușor adaptabili la situații noi, în care știu acum 

să acționeze; 

• 91% dintre studenți și-au îmbunătățit abilitățile lingvistice în timpul mobilității; 

• 87% dintre studenți spun că perioada petrecută în străinătate i-a făcut mai toleranți față 

de valorile și comportamentele celorlați și mult mai capabili în a coopera cu personae 

provenind din culturi și medii comportamentale diferite; 

• 84% din personal spune că mobilitate a contribuit la internaționalizarea propriei lor instituții 

de învățământ superior. 

Și în 2017, programul Eramus+ a pus accentul pe importanța asigurării de oportunități egale și 

echitabile tuturor participanților și în primul rând celor provenind din medii dezavantajate sau 

celor cu nevoi speciale, care au primit sprijin financiar additional. Pâna la sfârșitul anului 2017, 

peste 67.500 de studenți și membri ai personalului au participat la activități de mobilitate, inclusiv 

2000 de participanți cu nevoi speciale. 

Numărul instituțiilor de învățământ superior cu Chartă a crescut în 2017 cu 218 noi instituții. Rata 

de recunoaștere academică deplină a perioadelor de studii în străinătate a continuat să se 
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îmbunătățească, 89% dintre studenții participanții la mobilitate avînd acum studiile recunoscute 

integral. 

În ceea ce privește numărul de candidaturi depuse pentru mobilități între țări ale programului și 

țări partenere, sau mobilitate de credit internațional, acestea au fost în total 41.024 de mobilități 

de personal și studenți, cu 13% mai mult decât în 2016, ceea ce dovedește popularitatea acestei 

acțiuni printre instituțiile de învățământ superior. Mai mult de jumătate dintre mobilități sunt sosiri 

în țări ale programului și peste 15.600 sunt mobilități către țările partenere, ceea ce reprezintă cu 

2% mai mult decât în 2016. Bugetul alocat acestor tipuri de mobilități a continuat să crească, cele 

mai mari creșteri înregistrându-se pentru regiunea Africa, Caraibe și Pacific (cu 15%) și pentru 

regiunea Sud-Mediteraneană (9%). În plus, în 2017, a avut loc o mai bună incluziune a statelor 

mai puțin dezvoltate și cu venituri scăzute. De pildă, creșterea de proiecte finanțate în țările din 

America Latină, precum Bolivia, Guatemala și Paraguay a crescut cu 3,5% față de 2016, în timp 

ce a scăzut numărul de proiecte finanțate în Brazilia și Mexic, unde procentul a rămas totuși de 

31% din totalul granturilor acordate. 

Promovarea diversității printre țările partenere și o distribuție geografică echilibrată a fondurilor a 

rămas o prioritate a Agențiilor Naționale și în 2017.  

Comisia Europeană a decis să sprijine tranziția politică în Tunisia, acordînd o finanțare 

suplimentară care a făcut ca bugetul total acordat în 2017 proiectelor de mobilitate cu Tunisia să 

ajungă la 6.000.000 de Euro. Datele indică că proiectele selectate în 2017 au finanțat 1135 de 

granturi individuale studenților (54%) și personalului (46%) din Tunisia pentru mobilități în țări ale 

programului. Un buget de 2.400.000 Euro a fost acordat pentru prima dată în acest an pentru 

proiecte cu Iranul, Iraqul și Yemenul. 

Din punctul de vederea al trimiterii de studenți și de personal din țările participante la program în 

țările partenere, zonele preferate au fost Balcanii de Vest, statele din Parteneriatul estic și 

Mediterana de Sud. Germania, Polonia și Spania sunt țările care au trimis și, în egală măsură, 

au primit cele mai multe mobilități din țările partenere. 

Bugetul total contractat în 2017 în cazul proiectelor de mobilitate în domeniul Educației adulților 

a crescut față de anul 2016 cu 30%, de la 8.900.000 euro la 11.600.000. Pe cale de consecință, 

a crescut și numărul de proiecte la 505, dintre care 13% sunt implementate de consorții naționale. 

Deși bugetul, ca și numărul de proiecte aprobate și chiar și rata de success au crescut în 2017, 
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numărul de aplicații depuse pentru acest domeniu a continuat să rămână pe o pantă 

descendentă, probabil ca urmare a succesului scăzut al acestui domeniu în perioada 2014-2016. 

  

Figura 2.1. Evoluția numărului de proiecte în domeniul Educației Adulților 

Cele mai importante subiecte atinse de proiectele din 2017 sunt legate de: curricula inovativă, 

metode educaționale, cursuri de formare; TIC – noi tehnologii și competențe digitale; incluziune 

și echitate; predarea și învățarea limbilor străine. 

Mai mult de 6400 de persoane implicate în educația adulților au fost finanțate în 2017, grantul 

mediu fiind de 1450 de Euro. Cei mai mulți participanți (74%) au luat parte la cursuri de formare, 

24% au luat parte la activități tip ”job shadowing” și aproximativ 2% au livrat activități de 

predare/formare în cadrul organizațiilor partenere din străinătate. 

Sase țări au înregistrat mai mult de jumătate din numărul total de participanți la mobilitățile din 

acest domeniu: Germania, UK, Italia, Turcia, Spania și Franța. 

Procesul de mobilitate în domeniul Tineretului a fost sprijinit în 2017 prin două acțiuni: KA105, 

care cuprinde Schimburi de tineri, Serviciul european de voluntariat și activitățile lucrătorilor de 

tineret, și KA135, adică nou introdusul EVS - Serviciul european strategic de voluntariat. 

În 2017, accentul a fost pus pe incluziune și pe promovarea diversității și a valorilor comune 

pentru a ajunge la tinerii cu puține oportunități, care prin participarea la proiectele de mobilități 

dobândesc noi competențe și metode de lucru. Creșterea incluziunii nu este limitată la grupurile 

de refugiați, migranți și solicitanți de azil. Rețeau de Agenții Naționale și Salto – Incluziune și 

Diversitate desfășoară diferite tipuri de activități pentru a sprijini organizații și participanți 
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individuali. În 2017, mai mult de o treime dintre proiectele finanțate s-au concentrat pe subiecte 

legate de incluziune și diversitate și mai mult de 65.000 de participanți cu putine oportunități sau 

nevoi speciale au fost implicați. 

Anul 2017 a fost și anul care a marcat lansarea primei faze a inițiativei Corpul European de 

Solidaritate (CES), finanțat în principal prin EVS- Serviciul European de Solidaritate. În acest 

context, a fost creat un parteneriat între Erasmus+ și Life, pentru a crește suma alocată EVS la 

6.000.000 euro în 2017 ( mai mult cu 50% decât în 2016) în vederea creării de  oportunități pe 

termen lung în domeniul mediului, conservării naturii și climatului. Bugetul a fost absorbit în 

întregime și peste 15.000 de tineri au beneficiat de acțiuni de voluntariat în afara țării lor de 

origine. 

După o constantă creștere a numărului de proiecte depuse în 2014-2016, proiectele de mobilitate 

pentru tineri și lucrători de tineret s-au stabilizat în 2017. În total, 6091 de proiecte au fost finanțate 

în 2017, în ușoară creștere față de 2016. Cererea de finanțare a fost însă mult mai mare, întrucât 

aproximativ 64% dintre proiectele depuse nu au putut fi finanțate.  

Mai mult de 158.000 de participanți au fost implicați în 2017 în proiecte de mobilitate, deși grantul 

mediu nu a depășit 25.000 de euro/proiect. Dimensiunea internațională a acțiunii KA105 rămâne 

puternică, contribuind la un intens schimb de bune practici. Peste 50.000.000 de euro au fost 

folosiți de agențiile naționale pentru a sprijini cooperarea internațională a aproape 50.000 de 

participanți, dintre care mai mult de 17.000 au provenit din țările partenere vecine UE. 

Interesul pentru Schimburile de tineri a rămas foarte mare, deși costurile unitare au crescut în 

2017 pentru a fi aliniate cu nivelul de finanțare a altor tipuri de acțivități. În acest fel, organizațiile 

au fost mai comfortabile în a implementa proiecte pentru peste 122.000 de tineri, dintre care 

50.000 cu oportunități reduse. 

Interesul a rămas crescut și în ceea ce privește mobilitatea lucrătorilor de tineret și, în 2017, atât 

numărul de activități cât și cel de participanți a fost mai mare decât în anul anterior: 1426 de 

activități față de 1354 în 2016, 35.700 de participanți față de 35.287 în 2017. Formatul este foarte 

flexibil și permite adaptarea acestor activități în funcție de nevoile participanților și de impactul 

dorit.  

În ceea ce privește Serviciul european de voluntariat, s-a constatat o ușoară scădere a numărului 

de aplicații, care poate fi explicată prin introducerea EVS (KA135), cu obiectivul creșterii 

importanței și impactului voluntariatului. Această nouă acțiune a fost o oportunitate pentru 
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organizațiilor coordonatoare cu experiență în EVS să genereze un impact sistemic pe diferite 

niveluri, de la cel local la cel european. Acțiunea a fost bine primită de către Agențiile Naționale, 

datorită cadrului mai larg și mai simplificat oferit activităților de voluntariat. Au fost finanțate 122 

de proiecte cu un buget de 22,3 milioane de euro, cu un buget mediu pe proiect de 182.700 euro, 

ceea ce înseamnă de zece ori mai mult decât era bugetul mediu standard pentru un proiect EVS. 

Acțiunea de organizare a unor evenimente EVS de mari dimensiuni a continuat fără întrerupere 

și în 2017, incluzând activități precum conferințe, seminare,întâlniri, ateliere de lucru ș.a., toate 

acestea promovând valoarea voluntariatului și a EVS în domeniul tineretului, culturii și sportului. 

La nivel european, au fost finanțate în 2017 un număr de patru proiecte, care au implicat 856 de 

participanți tineri pentru un buget total de 235.616 euro. 
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3. PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI 

ERASMUS+  

LA NIVELUL ANULUI 2017 ÎN ROMÂNIA 

  

 

3.1. Programul Erasmus+ la nivelul României în anul 2017 

Implementarea programului Erasmus+ în România este gestionată de către Agenția Națională 

pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, cu un buget plătit  

de 71.584.000 de Euro pentru anul 2017 și cu următoarele alocări inițiale: 

 

Figura 3.1 Repartiția bugetului Erasmus+ în România pe tipuri de acțiuni 

Obiectivele generale ale programului, precum și obiectivele specifice și prioritățile europene 

detaliate în Ghidul Erasmus+ din 2017 s-au regăsit și în Apelul Național 2017. Pentru proiectele 

de mobilitate (Actiunea Cheie 1); acestea au fost: creșterea volumului și a calității mobilităților cu 

scop de învățare; recunoașterea rezultatelor învățării prin diferite instrumente: ECTS, Europass 

Mobility, ECVET, Youthpass; creșterea volumului și a calității mobilităților cu scop de învățare 

realizate înspre și dinspre țările partenere (în domeniile învățământului universitar și al 

73,30
%

26,30
%

0.40%

Alocarea bugetului Erasmus+ 
2017 pentru România pe tipuri de 

acțiuni
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tineretului); utilizarea ECTS si Youthpass ca instrumente de recunoaștere a rezultatelor învățarii; 

încurajarea participării persoanelor cu nevoi speciale în proiecte de mobilitate; încurajarea 

participării persoanelor cu nevoi speciale și a celor din zone rurale; încurajarea participării tinerilor 

cu oportunități reduse (în proiectele de tineret); încurajarea participării în proiecte de mobilitate a 

instituțiilor care nu au mai beneficiat de finanțare prin programul Erasmus+; creșterea numărului 

de voluntari în proiecte SEV.  

Bugetul alocat în anul 2017 (Contract+amendamente) pentru implementarea programului 

Erasmus+ în România a fost de 71.584.000 de Euro, din care a fost plătită până la sfârșitul anului 

2020 suma de 69.021.500 Euro. 

 În cadrul proiectelor de mobilitate au participat la mobilități cu scop de învățare 25839 persoane 

din România, în 547 proiecte aprobate, din 1783 candidaturi depuse (rata de succes 30,68%).  

În România, au fost depuse 500 candidaturi de parteneriat strategic, dintre care 108 au fost 

aprobate, ceea ce înseamnă o rată de succes 21,60%. Un total de 638 de instituții/organizații din 

România au fost implicate în proiecte de parteneriat strategic.  

În tabelul de mai jos este prezentat modul în care a fost alocat bugetul pe acțiuni și sectoare, 

repartiția numărului de candidaturi depuse și de proiect aprobate în funcție de acțiune și sector, 

iar în cazul proiectelor de mobilitate, repartiția numărului de participanți la mobilitate în funcție de 

sector. 

Tabel 3.1 Privire generală asupra mobilităților finanțate în cadrul Erasmus+ KA1 pentru anul 2017 la nivelul României 

Acțiunea Cheie 1 
KA1 la nivelul României 

PROIECTE Total 
granturi 

(în milioane 
de Euro) 

Organizații Participanți 

Depuse Finanțate Rată de  
succes 

Mobilitatea personalului din Educația 
școlară (KA101) 

452 82 18% 2156917 114 984 

Elevi și cadre didactice din Învățămâtul 
Profesional și Tehnic  

(KA102 și KA116) 

255 
10 

113 
10 

52% 
100% 

10582159 
1005348 

754 
74 

4610 
432 

Studenți și cadre didactice din 
Învățământul Superior pentru mobilități 

între țări ale programului (KA103) și către 
tări partenere (KA107) 

72 
 
 

41 

72 
 
 

38 

100% 
 
 

93% 

25706431 
 
 

5673253 
 

72 
 
 

38 

10375 
 
 

712 

Mobilitatea personalului din educația 
adulților (KA104) 

68 16 24% 385175 24 170 

Mobilitatea tinerilor (KA105+KA135) 885 216 24% 6.252.779 1371 6996 

TOTAL 1783 547 30,68% 51.762.062 2447 24279 
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Din tabelul 3.1 se mai poate observa că: 

• numărul cel mai mic de candidaturi depuse corespunde sectorului Educație universitară -

țări partenere (41), iar cel mai mare sectorului Tineret (885); 

• cea mai mică rată de succes corespunde sectorului Educație școlară (18%) și cea mai 

mare rată de succes sectorului Educație universitară - țări partenere (93%); 

• cel mai mic număr de participanți la mobilități cu scop de învățare corespunde sectorului 

Educația Adulților (170), iar cel mai mare număr de participanți sectorului Educație 

universitară (10375 participanți în țări ale programului).  

Tabel 3.2 Privire generală asupra mobilităților finanțate în cadrul Erasmus+ KA1 pentru anul 2017 la nivelul României 

Acțiunile Cheie 2 și 3 
KA2+A3 la nivelul României 

PROIECTE Total 
granturi 
(în milioane 

de Euro) 

Organizații 

Depuse Finanțate Rată de  
succes 

Proiecte de parteneriat din Educația școlară 
(KA201 și 219) 

221 55 
25% 

7.091.961 108 organizații 
coordonator 

55 de 
organizații 
partener 

Proiecte de parteneriat din Învățămâtul Profesional 
și Tehnic  
(KA202) 

83 20 

24% 

3.627.132 

Proiecte de parteneriat din Învățământul 
Superior (KA203)  

34 7 

21% 

1.654.631 

Proiecte de parteneriat din educația adulților 
(KA204) 

66 14 
21% 

2.790.472 

Proiecte de parteneriat in domeniul Tineret 
(KA205) 

96 12 
13% 

1.868.274 

Proiecte de dialog structurat (KA347) 58 7 12% 281.393 23 

TOTAL 558 115 - 17.313.863 186 

În cazul în Acțiunii KA2, așa cum rezultă din Tabelul 3.2, domeniul Educație școlară este cel care 

are cel mai mare număr de candidaturi depuse, cel mai mare număr de proiecte de parteneriat 

aprobate pentru finanțare și cea mare rată de succes.  

3.2  Mobilități cu scop de învățare finanțate în România prin Apelul 2017 

Bugetul Acțiunii Cheie 1 a fost de peste 73% din totalul bugetului alocat inițial României prin 

programul Erasmus + pentru anul 2017, așa cum se poate vedea și din Figura 3.1, cu un total de 

51.762.062 de Euro. Distribuția acestui buget între cele cinci domenii se poate vedea în Figura 

3.2: 
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Figura 3.2. Distribuția pe domenii a bugetului alocat mobilităților de învățare în 2017 

Un număr total de 2247 de organizații au fost implicate în implementarea celor 547 de proiecte 

de mobilitate aprobate, iar numărul total de participanți la mobilitate a fost de 24.279 de persoane. 

Dintre acestea, 6.841 (28,18%) au fost mobilități de personal. Distribuția bugetului contractat pe 

categorii de participanți și domenii a fost conform Figurii 3.3: 

 

Figura 3.3 Privire generală asupra mobilităților finanțate în cadrul Erasmus+ KA1 pentru anul 2017 la nivelul României 
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Valoarea medie a unui grant de mobilitate pentru personalul din educație, formare și tineret a fost 

de aproximativ 1.515 de Euro/participant și de 14.845 de Euro/proiect implementat.4 

In tabelul de mai jos se poate vedea care a fost distribuția grantului mediu pe participant, 

respective pe proiect, pentru toate cele cinci domenii, precum și comparativ cu cel mediu 

european în 2017. 

Tabel 3.3 Distribuția grantului mediu pentru mobilităților finanțate în cadrul Erasmus+ KA1 pentru anul 2017 la nivel european și la nivelul 

României 

Acțiunea Cheie 1 
KA1 

Grant mediu pe 
proiect/Euro 

Grant mediu pe participant la 
proiect de mobilitate/ Euro 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar 26.304 2192 

Media europeană 21.342 1961 

Cadre didactice din Învățățâmtul Profesional și 
Tehnic 

79.567 1332 

Media europeană 77.893 1137 

Personal din învățământul superior 357.034 891 

Media europeană 180.482 871 

Personal din educația adulților 24.073 2266 
Media europeană 22.875 1794 
Lucrători de tineret 28.948 894 

Media europeană 24.353 919 

Cel mai mic buget mediu/ proiect a fost cel din domeniul Educației Adulților (24.073 Euro), în timp 

ce per participant corespunde sectorului Invățământ Superior (891 Euro). Cu excepția grantului 

mediu pentru un lucrător de tineret, în toate celelalte cazuri se poate observa că bugetul mediu 

/participant și grantul mediu/participant ăn cazul mobilităților de personal din România este mai 

mare decât media europeană. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Pentru calcularea grantului mediu pentru proiect, nu au fost luat în calcul grantul mediu de 357.034 din Învățământul 
Superior. 
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4. ANALIZA  MOBILITĂȚILOR CU SCOP DE ÎNVĂȚARE PENTRU PERSONAL    
 

 
4.1 Rezultate ale analizei cantitative 
 
Primul pas în analiza datelor este unul descriptiv, în vederea prezentarea caracteristicilor  

generale pentru toate cele 5 domenii, așa cum rezultă ele din prelucrarea datelor din rapoartele 

individuale extrase din Mobility Tool+. 

In tabelul de mai jos se poate vizualiza raportul dintre numărul total de mobilități finanțate prin 

Acțiunea Cheie 1 la nivel UE și numărul de mobilități de personal la nivelul României în 2017. 

Procentul de mobilități efectuate de personalul unor instituții/organizații din România a fost cu 

aproximativ 7 puncte procentuale mai mare decât media europeană. 

Tabel 4.1 Privire generală asupra proiectelor  finanțate în cadrul Erasmus+ KA1 pentru anul 2017 la nivelul României 

Acțiunea Cheie 1 
KA1 
2017 

Număr de 
mobilități 

efectuate la nivel 
UE 

Număr de 
mobilități 

efectuate la 
nivel 

României 

Procentul de mobilități 
de personal din totalul de 

mobilități efectuate 

Mobilități  793.885 164.868 20.77% 

Mobilități de personal 24.279 6.841 28.18% 

 

O primă constatare care rezultă din analiza rapoartelor introduse în Mobility Tool+ de persoanele 

participante la mobilități de învățare pentru personal este cea legată de repartiția în funcție de 

mediul de rezidență, urban/rural. Aceasta poate fi vizualizată în graficul de mai jos: 
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Figura 4.1 Repartiția beneficiarilor de mobilități în funcție de mediul de rezidență 

 

Deși procentul participanților care provin din mediul urban a scăzut comparativ cu anul 2016 

(94,5%), faptul că 88% dintre respondenți provin din mediul urban reprezintă un argument pentru 

a acorda în continuare atenție și prioritate la finanțare proiectelor care se adresează mediului 

rural. 

În ceea ce privește repartiția geografică, pe județe, a participanților la mobilități de învățare pentru 

personal (Tabelul 4.2), se poate vedea că există, pe de o parte, un grup de județe fruntașe        

(Iași, Bihor, Cluj și București), unde numărul mobilităților depășește 500/județ. Din analiza datelor 

pe domenii reiese că sursa numărului mare de mobilități se datorează existenței în aceste județe, 

respectiv a capitalei București a unor instituții de învățământ superior. Dacă excludem din 

numărul total de participanți pe cei din domeniul Invățământ Superior, ierahia se modifică astfel: 

Dambovița, Iași, Suceava și București. Pe de altă parte, există un alt grup de județe unde numărul 

persoanelor care au participat la proiecte de mobilitate în anul 2017 este zero (Tulcea, 

Teleorman, Bistrița-Năsăud și Ialomița5), la care se adaugă județul Argeș, dacă nu luăm în calcul 

numărul de mobilități realizate de personalul Universității din Pitești. Există însă și județe care se 

situează mult sub media de 38 persoane/judet6, precum Alba, Botoșani, Prahova, Valcea și 

Vrancea. 

 

 
5 Bistrița-Năsăud și Ialomita sunt cazuri recurente, cu zero mobilitati de personal și in 2016. 
6 Medie calculată fără a lua în considerare numărul de mobilități de personal realizate în domeniul Învățământ Superior. 
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Tabel 4.2 Repartiția geografică a instituțiilor de trimitere și a participanților la mobilități  

Judetul de rezidenta al 
organizatiei/institutiei de trimitere 

Numar institutii 
de trimitere 

Numar 
participanti 

Numar de 
participanti cu 
exceptia HE 

Alba  2 130 8 

Arad 4 101 29 

Argeș 1 190 0 

Bacău  9 121 42 

Bihor 6 704 28 

Bistrita-Năsăud 0 0 0 

Botoșani  1 3 3 

Brăila  2 37 37 

Brașov  7 251 59 

Bucuresti 31 682 119 

Buzău 6 32 32 

Călărași  2 29 29 

Caraș Severin 4 46 27 

Constanța 6 143 19 

Covasna  3 29 29 

Cluj 13 915 50 

Dâmbovița  11 170 125 

Dolj 11 271 72 

Galați  5 316 49 

Giurgiu  1 15 15 

Gorj  3 77 16 

Harghita  4 33 33 

Hunedoara  4 93 33 

Ialomita 0 0 0 

Iasi 23 871 235 

Ilfov  2 18 18 

Maramureș  3 23 23 

Mehedinți  2 17 17 

Mureș  5 206 23 

Neamț  6 48 48 

Olt  4 34 34 

Prahova  2 22 4 

Salaj 4 25 25 

Satu Mare  2 34 34 

Sibiu  7 218 39 

Suceava  10 207 93 
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Teleorman  0 0 0 

Timis 10 542 60 

Tulcea  0 0 0 

Vâlcea  2 7 7 

Vaslui  4 62 62 

Vrancea  1 9 9 

Total 223 6731 1585 

 
În ceea ce privește repartiția pe județe a instituțiilor/organizațiilor de trimitere, există un număr de 
18 județe (45%) care au 0-3 instituții/organizații active în ceea ce privește proiectele de mobilitate. 

 Figura 4.2 Repartiția beneficiarilor de mobilități în funcție de județe 
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Cele 223 de instituții/organizații de trimitere din România sunt de următoarele tipuri: 

Tabel 4.3 Tipul instituțiilor/organizații de trimitere și cuprinderea participanților la mobilități  

Tipul instituției beneficiare Număr instituții 
Număr de 

participanți 

ISJ 1 32 

Grădiniță 2 13 

Școală gimnazială 41 468 

Liceu special/Școală gimnazială specială/Școală profesională 
specială/Centru școlar de educație incluzivă 11 169 

Liceu/Colegiu teoretic 14 153 

Liceu/Colegiu tehnic/tehnologic 27 262 

Liceu Vocațional 1 11 

Școală profesională 1 12 

Institutie de invatamant superior 69 5146 

Autoritate publică națională 1 20 

Școală postliceală 2 22 

Centru Judetean de Resurse si Asistenta Educationala 1 18 

Asociatie 43 311 

Casă a Corpului Didactic 3 30 

ONG 2 17 

Fundatie 4 47 

Total 223 6731 

 

Așa cum se poate vedea din Figura 4.3, cei mai mulți dintre respondenți provin din instituții de 

învățământ superior, ceea ce se corelează cu faptul că cel mai mare număr de mobilități cu scop 

de învățare a fost în domeniul Învățământului superior (3.090), față de doar 79 în domeniul VET. 

Pe următoarele poziții se situează beneficiarii care provin din instituții care școlarizează elevi 

pentru specializări din învățământul profesional și tehnic (13,2%), licee teoretice (8.0%) și școli 

gimnaziale (7.7%). Printre alte tipuri de instituții de trimitere, respondenții au menționat CJRAE 

(Centrul Județean de Resurse și Asisitență Educațională), școli speciale, ADR (Agenții pentru 

Dezvoltare Regională), colegii vocaționale și asociații. 
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Figura 4.3 Tipul instituțiilor/organizații de trimitere și cuprinderea participanților la mobilități  

 

Pentru 34% dintre beneficiari a fost prima dată când au beneficiat de un grant de mobilitate cu 

scop de învățare (Figura 4.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Participanți la o primă mobilitate în 2017 
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În tabelul și diagrama următoare este prezentată repartiția numărului de participanți în funcție de 

numărul mobilităților de învățare pentru personal de care au beneficiat în cadrul programului 

Erasmus+ în 2017. Un procent de 43% dintre ei au beneficiat de 2-5 mobilități. 

 

Tabel 4.4 Frecvența numărului de mobilități per participant  

Numărul mobilităților de care au beneficiat 

participanții în cadrul programelor Erasmus+ 

și/sau Învățare pe tot parcursul vieții (LLP) 

Număr de participanți Procent din numărul total de 

participanți 

1 mobilitate  2275 33,80% 

2-5 mobilități  2890 43% 

6-10 mobilități  945 14% 

Mai mult de 10 mobilități  621 9.20% 

Total 6731 100% 

 

 

 

 

Figura 4.5 Repartiția numărului de mobilități per participant  
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Din rapoartele participanților la mobilitate reiese că cei mai mulți au participat pe durata mobilității 

la activități de formare a personalului și la misiune de predare/formare, iar cei mai puțini la vizite 

de studiu și seminare. 

Tabel 4.5 Tipuri de mobilitate  

Tipul de mobilitate la care s-a participat  Număr de respondenți 

Job Shadowing 100 

Curs structurat 1044 

Eveniment de formare (conferințe) 20 

Misiune de predare/formare 2723 

Plasament la locul de muncă 3 

Mobilitatea personalului pentru formare 2818 

Seminar 21 

Vizită de studiu 1 

Alt tip de activitate 1 

Total 6731 

 

 

 
Figura 4.6 Repartiția numărului de participanti per tip de mobilitate  
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Frecvențele motivațiilor declarate de participanții la mobilitate sunt prezentate în tabelul următor: 

 

Tabel 4.6 Motivația participării la mobilități de învățare  

Care au fost principalele dumneavoastră motive de a participa la mobilitatea Erasmus+ 
Număr 
respondenți 

Pentru a construi cooperarea cu jucătorii de pe piața muncii/Pentru a extinde cooperarea cu 
piaţa muncii 1177 

Pentru a crea efecte pentru lansarea sau dezvoltarea de noi activități educaționale 474 

Pentru a-mi spori oportunitățile de angajare și de carieră 1741 

Pentru a consolida cooperarea cu o instituție / organizație parteneră 4026 

Pentru a-mi consolida sau extinde rețeaua profesională 800 

Pentru a-mi spori satisfacția la locul de muncă 3674 

Pentru a împărtăși propriile mele cunoștințe și abilități cu elevii și / sau alte persoane 799 

Pentru a crea/stabili contacte noi 4857 

Pentru a-mi spori competențele sociale, lingvistice și / sau culturale 5036 

Pentru a dobândi abilități practice relevante pentru meseria mea actuală și dezvoltarea 
profesională 1672 

Pentru a experimenta și dezvolta noi practici de învățare și metode de predare 3626 

Pentru a învăța din bunele practici de peste hotare 1032 

Pentru a primi un grant Erasmus+ 755 

Pentru dezvoltarea curriculară, dezvoltarea de cursuri sau module comune, rețele academice, 
colaborare în domeniul cercetării etc. 1595 

Pentru creșterea calității și cantității mobilității studenţilor și a personalului către și de la 
instituția mea de trimitere 2178 

Pentru a îmbunătăți serviciile oferite de instituția mea de trimitere 1764 

Pentru a-mi împărtăși propriile cunoștințe și abilități cu studenţii/Pentru a împărtăși propriile 
mele cunoștințe și abilități cu tinerii și cu alți lucrători tineri 2720 

Pentru a obține abilități practice relevante pentru locul actual de muncă și pentru dezvoltarea 
profesională 2919 

Pentru a-mi dezvolta propriile competențe în domeniul profesional și pentru a spori relevanța 
activității mele de predare 3349 

Pentru a-mi crea noi contacte / extinde rețeaua mea profesională 3318 

Pentru a dobândi cunoștințe și know-how specifice profesiei din exemplele de bună practică 
văzute peste hotare 7771 

Pentru creșterea calității și cantității proiectelor internaționale de tineret derulate de 
organizația mea 117 
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Dintre motivele comune tuturor celor cinci domenii, cea mai frecvent selectată este, ca și în 2016, 

”Pentru a dobândi cunoștințe și know-how specifice profesiei din exemplele de bună practică 

văzute peste hotare” (7771 răspunsuri), iar cea mai puțin selectată este ”Pentru a crea efecte 

pentru lansarea sau dezvoltarea de noi activități educaționale” (474 răspunsuri). 

Figura 4.7 Frecvența răspunsurilor privind motivația de a participa  

 
Cei mai mulți dintre participanții la mobilitate doresc să își împărtășească experiența din 

mobilitate în ateliere cu colegii (4200) și în ședințe ale personalului (5040). Preferința pentru acest 

tip de contact direct, nemijlocit cu colegii de activitate din instituții/organizații nu s-a schimbat în 

comparație cu anul 2016, ceea ce este, într-o anumită măsură, o comunicare cel mai adesea 

orală, care nu excede un nivel proxim și familial beneficiarilor de mobilitate. Există în continuare 

46 de participanți, de 3 ori mai muți decât în 2016, care nu și-au propus/planificat să 

împărtășească această experiență. În tabelul și diagrama următoare sunt prezentate frecvențele 

răspunsurilor privind modul în care participanții doresc să își împărtășească experiența din 

mobilitate. 
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Tabel 4.7 Frecvența răspunsurilor privind modul de diseminare a experienței de mobilitate 

Variante de raspuns Număr de participanți 

Nu am planuri de impartasire a experienței 46 

In alt mod 712 

La conferinte 1671 

In MEDIA 1244 

Prin raport scris 2840 

La o sedinta a personalului 5040 

In ateliere cu colegii 4200 

  

 
Figura 4.8 Frecvența răspunsurilor privind diseminarea experienței de mobilitate  

După cum se poate observa în tabelul de mai jos, aproape 96% dintre participanți declară că 

sunt foarte satisfăcuți în general de experiența din mobilitate și 4% că sunt destul de satisfăcuți. 

Există însă 1 beneficiar care declară că este destul de nesatisfăcut și 2 care declară că sunt 

foarte nesatisfăcuți. 

 

Tabel 4.8 Frecvența răspunsurilor privind gradul de satisfacție față de experiența de mobilitate 

Nivel de apreciere 
Număr de 
participanți 

Foarte satisfacut 11518 

Destul de satisfacut 485 

46

712

1671
1244

2840

5040

4200

Nu am 
planuri de 

impartasire 
a 

experienței

In alt mod La
conferinte

In MEDIA Prin raport
scris

La o sedinta
a

personalului

In ateliere
cu colegii

Frecvența răspunsurilor privind modul în care participanții 
la mobilitate doresc să își împărtășească experiența



 OBERVATORUL MOBILITĂȚILOR CU SCOP DE ÎNVĂȚARE PENTRU PERSONAL 2017 

38 | P a g e  
 

Nici satisfăcut nici 
nesatisfăcut 3 

Foarte nesatisfăcut 2 

Destul de nesatisfacut 1 

Total 12009 

 
Tările programului în care au avut mobilități cei mai mulți participanți din România sunt același 

ca și în 2016, respectiv Ungaria (815), Italia (777), Spania (651), doar ierarhia top 3 fiind usor 

modificată. În ceea ce privește tările partenere, cele mai multe mobilități au avut loc în Albania, 

Israel și Rusia. În tabelul următor este prezentat numărul participanților din România în cele 92 

de țări de rezidență ale instituțiilor/organizațiilor de primire. 

 

Tabel 4.9 Repartiția participanților în funcție de tara de rezidență a organizației de primire 

 

Țara de rezidență a 
organizației de primire 
(țări ale programului) 

Număr de 
participanți 
din România 

 Țara de rezidență a 
organizației de primire 

(țări partenere) 

Număr de 
participanți 
din România 

 Austria 57 Albania 83 

Belgia 78 Armenia 12 

Bulgaria 255 Australia 4 

Cipru 86 Azerbaidjan 15 

Croația 65 Bosnia și Herțegovina 40 

Danemarca 23 Benin 1 

Estonia 5 Bolivia 3 

Finlanda 78 Brazilia 5 

Franța 451 Botswana 5 

Germania 186 Belarus 12 

Gibraltar 6 Canada 16 

Grecia 478 Chile 3 

Irlanda 25 Camerun 2 

Islanda 16 China 18 

Italia 777 Columbia 1 

Letonia 34 Costa Rica 3 

Lituania 21 Cuba 3 

Luxemburg 3 Algeria 5 

Macedonia 21 Egipt 45 

Malta 89 Georgia 8 

Marea Britanie 83 Honduras 2 

Norvegia 13 Haiti 2 
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Olanda 72 Indonezia 8 

Polonia 230 Israel 74 

Portugalia 433 India 10 

Republica Cehă 144 Iran 21 

Slovacia 102 Iordania 12 

Slovenia 47 Japonia 9 

Spania 651 Kenya 2 

Suedia 11 Kirghizstan 1 

Turcia 298 Cambodgia 9 

Ungaria 815 Coreea de Sud 8 

Total 5653 Kazahstan 13 

 

Laos 11 

Liban 5 

Sri Lanka 8 

Maroc 45 

Moldova 45 

Muntenegru 26 

Mongolia 3 

Maurițius 6 

Mexic 4 

Malaezia 6 

Namibia 4 

Nicaragua 4 

Nepal 14 

Panama 1 

Filipine 7 

Palestina 2 

Serbia 72 

Rusia 68 

Senegal 2 

Togo 1 

Thailanda 11 

Tadjikistan 2 

Tunisia 16 

Taiwan 2 

Ucraina 32 

Uganda 8 

SUA 15 

Uruguai 1 

Uzbekistan 11 

Venezuela 1 
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Vietnam 8 

Kosovo 3 

Africa de Sud 11 

Total 910 
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4.2 Domeniul Educație școlară (SE) 
 
Bugetul contractat pentru mobilitatea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar a fost în 

anul 2017 de 2.156.917 Euro, buget pe care un număr de 114 instituții școlare l-au folosit pentru 

a sprijini mobilități de învățare pentru 984 de cadre didactice. La apelul din luna martie 2017 au 

fost depuse 452 de proiecte, dintre care 82 au fost selectate pentru finanțare. Rata de succes a 

fost de 18%, sub media de 32% a țărilor participante la progam, România aflându-se într-un grup 

din care mai fac parte Grecia (32%), Bulgaria (30%), Portugalia (26%), Italia (23%), Macedonia 

de Nord (20%) și Turcia (5%).  

În Raportul național anual al ANPCDEFP pentru anul 2017 privind implementarea programului 

Erasmus+ se menționează drept cauză principală a acestei rate scăzute recurente raportul dintre 

numărul mare de propuneri de proiecte depuse și bugetul relativ mic alocat domeniului Educație 

Școlară, comparativ cu nevoile reale foarte mari ale acestui sector în România. Bugetul mediu 

alocat pe proiect a fost de 26.304 Euro, în timp ce un beneficiar de grant a primit în medie 2.192 

de Euro. 

a) Caracteristici ale instituțiilor/organizațiilor de primire și de trimitere 

Cei 1032 de participanți din România la mobilitate în domeniul Educației școlare care și-au 

completat în Mobility Tool+ rapoartele aferente unor mobilități derulate în 2017, au beneficiat de 

formare furnizată de 81 instituții/organizații din 13 țări europene. Cele mai multe 

instituții/organizații furnizoare de cursuri sau de primire au fost din Italia (11 instituții), și tot în 

Italia s-au efectuat și cele mai multe mobilițăți (277).  

Tabel 4.10 Repartiția participanților în funcție de tara de rezidență a organizației de primire în domeniul Educației școlare 

Denumire instituție organizatoare de curs sau gazdă 
a mobilității 

Țara de 
rezidență a 
instituției 

organizatoar
e 

Orașul de 
rezidență al 

instituției 
organizatoare 

sau gazda 

Numărul de 
participanți 
la mobilitate 

Language Studies Gmbh & Co Kg Austria Wien 1 

Association For Career Development And Training Bulgaria Plovdiv 5 

Sredno Spetsialno Uchilishte Za Detsa S Uvreden Slux Prof. D-R 
St. Belinov - Gr. Plovdiv Bulgaria Plovdiv 5 

Motivated Learning For Everyone"" Bulgaria Sofia 5 

Eruditus Language School Gmbh Elveția Zurich 6 

Kentro Dia Viou Mathisis Vios Limited Cipru Aglantzia 5 
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Shipcon Limassol Limited Cipru Lemesos 9 

Dorea Educational Institute Wtf Cipru Limassol 4 

Idiotiko Frontistirio Giorgou Charalambous Ltd Cipru Paphos 2 

Itc International Tefl Certificate S.R.O. Republica Cehă Prague 95 

Outdoored, S.R.O Republica Cehă Týnec Nad Labem 4 

Institut Für Internationale Kommunikation E. V. Germania Düsseldorf 1 

Voelker-Consult Germania Hoesbach 4 

Anastasios Dimopoulos-Ioannis Papadopoulos Oe Grecia Kalamata 17 

Areadne OE Grecia Kalamata 2 

Metagnosi Non Profit Civil Partnership Grecia Larisa 4 

Epistimoniki Enosi Gia Tin Proothisi Tis Ekpaideftikis Kainotomias Grecia Larissa 4 

Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias 
Ekpaidefsi Anonymi Etaireia Grecia Peiraias 35 

Aeiforum Grecia Piraeus 4 

Cervantes Training S.L. Spania Alcala De Henares 44 

English Matters S.L. Spania Jaen 33 

Ceip Andrés García Soler Spania Lorca 3 

Asociacion Movidea Spania 
Maracena 
(Granada) 3 

Ies Ribeira Do Louro Spania Porriño 10 

Euromind Projects Sl Spania Ubeda Jaen 19 

Sistema Practices S.L. Spania Valencia 14 

European Bridges Consulting Finlanda Helsinki 12 

Edukarjala Finlanda Lehmo 44 

Edufuture Finlanda Vantaa 1 

Euneos Oy Finlanda Vantaa 29 

Collège International De Cannes Franța Cannes 1 

Lyon Bleu International Franța Lyon 1 

Institut Saumurois De La Communication Franța Montreuil Bellay 4 

Francophonia Franța Nice 1 

Hrvatska Udruga Pripovjedaca 'Pricalica' Croația Virovitica 16 

Kállósemjéni Diákokért És Ifjakért Egyesület Ungaria Kállósemjén 4 

Intereducation Iei Ltd Irlanda Dublin 2 

Associazione Artistica Culturale A Rocca"" Italia 
Barcellona Pozzo 
Di Gotto 5 

Istituto Per La Formazione, L'occupazione E La Mobilità Italia Bologna 26 

Geros Onlus Italia Cagliari 6 

Europass Sas Italia Firenze 111 

Europass Srl Italia Firenze 30 

Gariano Alessandro Italia Marcellinara 44 

Progetto Crescere Soc. Coop. Soc. Italia Reggio Emilia 6 

Innovazione Formazione Orientamento E Lavoro Italia Roma 19 
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Associazione Euphoria Italia Rome 16 

Jump - Gioventu' In Risalto Italia Soverato (Cz) 2 

Polaris S.R.L.S. Italia Vasto 12 

Viesoji Istaiga Kauno Bienale Lituania Kaunas 3 

European Educational Circle Letonia Riga 15 

Acrosslimits Ltd Malta Naxxar 3 

Lexema Ltd Malta Sliema 3 

Alpha School Of English Malta St Paul's Bay 3 

Executive Training Institute Ltd. Malta St.Julian's 17 

Mikiel Anton Vassalli College Malta Xewkija Gozo 6 

Quarter Mediation Olanda Utrecht 17 

Agrupamento De Escolas Emídio Navarro Portugalia Almada 8 

Epralima_Escola Profissional Do Alto Lima, C.I.P.R.L. Portugalia 
Arcos De 
Valdevez 5 

Associacao Intercultural Amigos Da Mobilidade Portugalia Barcelos 2 

Aplicaproposta Lda Portugalia Braga 4 

Edu2grow Portugalia 
Caldas Da 
Rainha/Lisbon 67 

Acj Informática, Lda Portugalia Faro 5 

Insignare Associacao De Ensino E Formacao Portugalia Fatima 4 

Sinerconsult - Formação E Consultadoria De Negócios, Lda Portugalia Maia 6 

Agrupamento De Escolas De São João Da Talha Portugalia 
São João Da 
Talha 16 

Cref - Centro De Recursos Educativos E Formação Portugalia Sesimbra 27 

Ar Vocational And Investment Solutions - Arvis România Suceava 12 

Skupina Primera D.O.O. Slovenia Ljubljana 13 

Anatolia Egitim Ve Danismanlik Turcia Afyonkarahisar 9 

Inanli Translation And  Language Center Turcia Fatsa 5 

Euroteach International Training And Learning Institute Turcia Istanbul 12 

Hayat Boyu Gelisim Dernegi Turcia Konya 12 

Utopya Egitim Ve Sanat Dernegi / Utopia Education And Art 
Organization Turcia 

Şahinbey 
Gazianep 5 

Mehmet Nuri Küçükköylü Imam Hatip Ortaokulu Turcia Selçuklu 1 

Elderberry Gryd Limited (Trading As Eucourses.Eu) Marea Britanie Birmingham 2 

Glocal Factory Limited Marea Britanie Birmingham 2 

International Study Programmes Marea Britanie 
Hazleton 
Cheltenham 6 

European Learning Network Ltd Marea Britanie London 5 

Oxford House College Training Limited Marea Britanie London 1 

Instill Education Ltd Trading As Edinburgh School Of English Marea Britanie Oxford 2 

Amber  Initiatives Marea Britanie Plymouth 4 
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Figura 4.9 Repartiția participanților în funcție de organizația gazdă 
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Organizația de formare care a primit numărul cel mai mare de participanți din România (111) a 

fost Europass Sas din Italia, urmată de ITC International TEFL Certificate s.r.o. din Republica 

Cehă cu 95 de beneficiari. 

Unele instituții/organizații furnizoare de cursuri au organizat cursurile în alte țări decât țările lor 

de rezidență, pentru un număr de 277 de participanți. 

Tabel 4.11 Repartiția participanților în funcție de tara de de desfășurare a mobilității în domeniul Educației școlare 

Denumire instituție care a organizat cursuri în alte țări decât cea 
de rezidență Țara de rezidență Tara cursului 

Număr de 
participanți 

Motivated Learning For Everyone"" Bulgaria Irlanda 5 

Eruditus Language School Gmbh Elveția Germania 4 

Eruditus Language School Gmbh Elveția Norvegia 2 

Shipcon Limassol Limited Cipru Italia 7 

Dorea Educational Institute Wtf Cipru Grecia 1 

ITC International TEFL Certificate S.R.O. Republica Cehă Spania 13 

ITC International TEFL Certificate S.R.O. Republica Cehă 
Marea 
Britanie 9 

Outdoored, S.R.O Republica Cehă Portugalia 4 

Voelker-Consult Germania Polomia 4 

English Matters S.L. Spania Finlanda 4 

English Matters S.L. Spania Islanda 9 

European Bridges Consulting Finlanda Italia 7 

European Bridges Consulting Finlanda Portugalia 5 

Euneos Oy Finlanda Estonia 2 

Euneos Oy Finlanda Spania 10 

Euneos Oy Finlanda Olanda 3 

Euneos Oy Finlanda PT 7 

Hrvatska Udruga Pripovjedaca 'Pricalica' Croația Grecia 7 

Hrvatska Udruga Pripovjedaca 'Pricalica' Croația Spania 3 

Istituto Per La Formazione, l'Occupazione E La Mobilità Italia Spania 2 

EUROPASS Sas Italia Grecia 2 

EUROPASS Sas Italia Spania 33 

EUROPASS Sas Italia IE 6 

Europass Srl Italia Grecia 2 

Europass Srl Italia Spania 13 

Gariano Alessandro Italia Belgia 11 

Gariano Alessandro Italia Malta 8 

Gariano Alessandro Italia Olanda 3 

Viesoji Istaiga Kauno Bienale Lituania Franța 3 

Quarter Mediation Olanda Malta 7 

Edu2grow Portugalia Cipru 9 
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Edu2grow Portugalia Gibraltar 6 

Edu2grow Portugalia Malta 19 

AR Vocational And Investment Solutions - ARVIS România Spania 10 

AR Vocational And Investment Solutions - ARVIS România Portugalia 2 

Anatolia Egitim Ve Danismanlik Turcia Belgia 5 

Anatolia Egitim Ve Danismanlik Turcia Franța 4 

Euroteach International Training And Learning Institute Turcia 
Republica 
Cehă 4 

Euroteach International Training And Learning Institute Turcia Grecia 4 

Euroteach International Training And Learning Institute Turcia Croația 4 

Utopya Egitim Ve Sanat Dernegi / Utopia Education And Art 
Organization Turcia Germania 5 

Elderberry Gryd Limited (Trading As Eucourses.Eu) Marea Britanie Grecia 4 

European Learning Network Ltd Marea Britanie Portugalia 5 

    
În tabelul și diagramele următoare sunt prezentate informații cu privire la instituțiile/organizațiile 

furnizoare de formare, țările lor de rezidență și numărul de participanți din România.  

Tabel 4.12 Repartiția participanților în funcție de tara de rezidență a instituției furnizoare de curs/formare în domeniul Educației școlare 

Țara de rezidență a instituției 
furnizoare de curs Număr de instituții furnizoare Număr de participanți 

Austria 1 1 

Bulgaria 3 15 

Elveția 1 6 

Cipru 4 20 

Republica Cehă 2 99 

Germania 2 5 

Grecia 6 66 

Spania 7 126 

Finlanda 4 86 

Franța 4 7 

Croația 1 16 

Ungaria 1 4 

Irlanda 1 2 

Italia 11 277 

Lituania 1 3 

Letonia 1 15 

Malta 5 32 

Olanda 1 17 

Portugalia 10 144 

România 1 12 

Slovenia 1 13 

Turcia 6 44 
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Marea Britanie 7 22 

 81 1032 

 

 

Figura 4.10 Repartiția organizațiilor gazdă în funcție de tara de rezidență 
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Figura 4.11 Repartiția participanților în funcție de țara de rezidență a organizație gazdă 

În cadrul celor 82 de proiecte aprobate, au beneficiat de mobilități personal din 114 instituții din 

30 de județe. Județul cu cele mai multe proiecte de mobilități de personal este județul Iași (11 

proiecte și 177 beneficiari), urmat de județul Dâmbovița (8 proiecte și 107 beneficiari). Dintr-un 

număr de unsprezece județe, personalul din învățâmântul preuniversitar nu a beneficiat de 

mobilitate în domeniul Educație școlară în 2017: Argeș, Botoșani, Bistrița-Năsăud, Giurgiu, 

Covasna, Ialomița, Maramureș, Mehedinți, Teleorman, Tulcea, Vâlcea. 
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Repartiția numărului de participanți în funcție de țara de 
rezidență a instituției/organizației furnizoare de curs



                                                                             

49 | P a g e  
 

Tabel 4.13 Repartiția geografică proiectelor aprobate și a participanților la mobilități în domeniul Educației școlare 

Județ de 
rezidență 

Număr de 
proiecte 
aprobate 

Număr de 
participanți 

Procent din 
candidaturi 
aprobate 

Procent din 
numărul total de 

participanți 

Alba 1 8 0.92% 0.78% 

Arad 1 18 0.92% 1.74% 

Bacău 5 38 4.59% 3.68% 

Bihor 1 8 0.92% 0.78% 

Brăila 2 37 1.83% 3.59% 

Brașov 3 42 2.75% 4.07% 

București 3 43 2.75% 4.17% 

Buzău 1 9 0.92% 0.87% 

Călărași 2 29 1.83% 2.81% 

Caraș Severin 2 15 1.83% 1.45% 

Cluj 2 31 1.83% 3.00% 

Constanța 1 8 0.92% 0.78% 

Dâmbovița 8 107 7.34% 10.37% 

Dolj 5 41 4.59% 3.97% 

Galați 3 49 2.75% 4.75% 

Harghita 1 14 0.92% 1.36% 

Hunedoara 3 33 2.75% 3.20% 

Iași 11 177 10.09% 17.15% 

Ilfov 2 18 1.83% 1.74% 

Mureș 1 8 0.92% 0.78% 

Neamț 4 42 3.67% 4.07% 

Olt 1 11 0.92% 1.07% 

Prahova 1 4 0.92% 0.39% 

Sălaj 3 24 2.75% 2.33% 

Satu Mare 1 6 0.92% 0.58% 

Sibiu 2 32 1.83% 3.10% 

Suceava 5 75 4.59% 7.27% 

Timiș 3 37 2.75% 3.59% 

Vaslui 3 59 2.75% 5.72% 

Vrancea 1 9 0.92% 0.87% 

 82 1032   
 

În tabelul și diagramele următoare sunt prezentate repartițiile pe județe ale instituțiilor beneficiare 

de mobilități și ale numărului de participanți la mobilități de personal.  
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Figura 4.12 Repartiția geografică a instituțiilor de trimitere în domeniul Educație școlară 

Un procent de peste 71% dintre beneficiarii de mobilitate își desfășoară activitatea în instituții din 

mediul urban. 

Tabel 4.14 Repartiția instituțiilor de trimitere și a participanților la mobilități în funcție de mediul de rezidență în domeniul Educației școlare 

Mediul de rezidență al 
instituțiilor beneficiare Număr de participanți 

Procent  din numărul 
total de participanți 

Urban 734 71.12% 

Rural 298 28.88% 

Alba; 1; 1,22%
Arad; 1; 1,22%

Bacău; 5; 
6,10%

Bihor; 1; 1,22%

Brăila; 2; 2,44%

Brașov; 3; 3,66%

București; 3; 3,66%

Buzău; 1; 1,22%

Călărași; 2; 2,44%

Caraș Severin; 2; 
2,44%

Cluj; 2; 2,44%

Constanța; 1; 
1,22%Dâmbovița; 8; 9,76%

Dolj; 5; 
6,10%

Galați; 3; 3,66%
Harghita; 1; 1,22%

Hunedoara; 3; 
3,66%

Iași; 11; 13,41%

Ilfov; 2; 2,44%

Mureș; 1; 1,22%

Neamț; 4; 4,88%

Olt; 1; 1,22%

Prahova; 1; 1,22%

Sălaj; 3; 3,66%

Satu Mare; 1; 1,22%

Sibiu; 2; 2,44%
Suceava; 5; 

6,10%

Timiș; 3; 3,66%

Vaslui; 3; 3,66%
Vrancea; 1; 

1,22%

Repartiția pe județe de rezidență a numărului de instituții 
beneficiare  de mobilitate  Erasmus+, domeniul Educație școlară 
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Figura 4.13 Repartiția participanților la mobilități în domeniul Educație școlară în funcție de mediul de rezidență 

Ca și în 2016, instituțiile reprezentate în cel mai mare număr (40) și cu cel mai mare număr de 

participanți la mobilitate (453) sunt școlile gimnaziale, iar instituțiile reprezentate în cel mai mic 

număr (1) și cu cel mai mic număr de participanți (11/12) sunt liceele vocaționale și școlile 

profesionale, după cum se poate vedea în tabelul și diagrama următoare.  

Tabel 4.15 Repartiția instituțiilor de trimitere și a participanților la mobilități în domeniul Educației școlare în funcție tipul instituției 

Tipul instituției beneficiare 
Număr 

instituții 
Număr de 

participanți 

Procent 
din 

numărul 
total de 
instituții 
finanțate 

Procent 
din 

numărul 
total de 

participanți 

ISJ 1 32 1.22% 3.10% 

Grădiniță 2 13 2.44% 1.26% 

Școală gimnazială 40 453 48.78% 43.90% 

Liceu special/Școală gimnazială 
specială/Școală profesională specială/Centru 
școlar de educație incluzivă 10 147 12.20% 14.24% 

Liceu/Colegiu teoretic 12 148 14.63% 14.34% 

Urban; 734; 71,12%

Rural; 298; 28,88%

Repartiția pe mediul de rezidență a numărului de 
participanți la mobilitate Erasmus+, domeniul Educație 

școlară 
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Liceu/Colegiu tehnic/tehnologic 15 216 18.29% 20.93% 

Liceu Vocațional 1 11 1.22% 1.07% 

Școală profesională 1 12 1.22% 1.16% 

 82 1032   
 

 

Figura 4.14 Repartiția participanților la mobilități în domeniul Educație școlară în funcție de instituția de trimitere 
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b) Elemente definitorii ale mobilității de personal 

Așa cum se poate vedea din Figura 4.15, pentru 76% dintre cadrele didactice care au participat 

la mobilități în scop de formare și și-au încărcat rapoartele în Mobility Tool+ a fost pentru prima 

oară când au fost implicate într-un astfel de proiect, în timp ce doar 10 cadre didactice sunt 

beneficiari cu ”vechime”, care au mai participat la proiecte de mobilitate în cadrul financiar 

anterior (2007-2013, prin programul Lifelong Learning) și/sau în cel actual, prin programul 

Erasmus + (Figura 4.16). 

 

Figura 4.15 Participanți la mobilități în domeniul Educație școlară în funcție de prima mobilitate 
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Figura 4.16 Participanți la mobilități în domeniul Educație școlară în funcție de numărul de mobilități efectuate 

 
Un procent de peste 98% dintre cadrele didactice participante declară că, înainte de derularea 

efectivă a mobilității, au încheiat cu instituția de trimitere acorduri de mobilitate, ceea ce înseamnă 

că a existat o înțelegere cu privire la activitățile care vor avea loc (Figura 4.17). 
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Figura 4.17 Repartiția numărului de participanți la mobilități în domeniul Educație școlară în funcție de Acordul de Mobilitate 

În ceea ce privește tipul de activitate derulată în timpul mobilității, aceasta a fost în general de 

formare pentru personal, împărțită în mai multe tipuri: participare la un curs structurat (87%) sau 

la un eveniment de formare (1,45%), în timp ce 26 de cadre didactice au efectuat activități de 

observare directă a metodelor de predare/învățare/evaluare a cadrelor didactice din organzația 

de primire (de tipul ”job-shadowing”). Conform graficului din Figura 4.18, un număr de 98 de 

participanți au raportat în Mobility Tool+ efectuarea unor activități de tipul ”misiuni de predare”, 

ceea ce reprezintă o neconcordanță cu ceea ce a fost declarat ca răspuns la întrebarea 

subsecventă (Descrieți pe scurt activitățile derulate în străinătate), dar și în raportul final narativ 

al instituției benefiiare a proiectului de mobilitate. Această neconcordanță a fost deja semnalată 

de către experții însărcinați cu monitorizarea proiectelor de mobilitate pentru Educație școlară.  
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Figura 4.18 Participanți la mobilități în domeniul Educație școlară în funcție de tipul de mobilitate 

 
Conform graficului din Figura 4.19, 97% dintre beneficiarii de mobilitate consideră că activitățile 

pe care le-au derulat au fost legate într-o mare măsură de Planul de Dezvoltare Europeană 

(PDE), în timp ce 2 beneficiari au raportat că nu au sesizat nicio legătură, iar 25 au răspuns că 

nu știu să aprecieze, probabil nefiind familiari cu conținutul planului de dezvoltare europeană al 

instituției lor. 
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Figura 4.19 Participanți la mobilități în domeniul Educație școlară în funcție de corelația mobilității cu PDE 
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fiind menționate de asemenea limbile spaniolă, franceză, germană, italiană și chiar limba română 

(Figura 4.20). Peste 93% dintre ei raportează că au urmat și cursuri de limbă înainte sau în timpul 

derulării activităților (Figura 4.21). 
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Figura 4.20 Participanți la mobilități în domeniul Educație Școlară în funcție de limba folosită în mobilitate 

 
 

 
Figura 4.21 Participanți la mobilități în domeniul Educație școlară în funcție dezvoltarea competențelor lingvistice 
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c) Gradul de satisfacție al beneficiarului: între motivație și rezultate 

În ceea ce privește motivația de a participa la mobilitatea de tip Erasmus+ (întrebare cu 

răspunsuri multiple), beneficiarii raportează că principalele 4 motive sunt: învățarea din bunele 

practici de peste hotare; pentru a experimenta și dezvolta noi practici de învățare și metode de 

predare; dobândirea de abilități practice relevante pentru ocupația actuală și/sau pentru 

dezvoltarea profesioanală; pentru a-și spori competențele sociale, lingvistice și/sau culturale. Ca 

și în alți ani, motivația stabilirii unei relații de cooperare cu piața muncii a fost cea mai puțin 

relevantă pentru beneficiarii din acest domeniu (Figura 4.22), probabil din cauza unei percepții 

mai largi a personalului didactic din instituțiile/organizațiile din domeniul Educație școlară, care 

nu vede o legătură imediată între actul de educație și viitoarea carieră profesională a elevilor lor. 

 

Figura 4.22 Repartiția răspunsurilor în domeniul Educație școlară referitor la motivația participării la mobilități de învățare 
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Figura 4.23 Scoruri medii privind aprecierea rezultatelor învățării dobandite în mobilitate în domeniul Educație școlară 

În ceea ce privește rezultatele învățării obținute în urma mobilității, participanții la proiectele de 
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4.24) și în cea mai mică măsură pentru competențe matematice și în domeniul științelor (scor 

mediu 3.41) (Figura 4.23). 
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Figura 4.24 Frecvența aprecierii rezultatelor învățării dobandite în mobilitate în Educație școlară 
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Figura 4.25  Frecvența răspunsurilor privind tipurile de certificate primite în domeniul Educației școlare 
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Figura 4.26 Frecvența răspunsurilor privind tipurile de certificate primite în domeniul Educației școlare 
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Figura 4.27 Reapartiția răspunsurilor privind tipurile de certificate primite în domeniul Educației școlare 
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Figura 4.28 Frecvența răspunsurilor privind modalitatea de diseminare a experienței în domeniul Educației școlare 
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dezvolta abilitățile profesionale (scor mediu 4.88) și și-au îmbunătățit încrederea în sine (scor 

mediu de 4.81) (Figura 4.29). 

Figura 4.29 Scoruri medii privind aprecierea contribuției mobilităților la dezvoltarea personală și profesională în domeniul Educației școlare 
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În ceea ce privește impactul pe care participarea la mobilitate a avut-o asupra instituțiilor de 

trimitere, beneficiarii consideră că mai degrabă se va face simțit prin crearea de oportunități 

pentru a împărtăși cu colegii cunoștințele dobândite în mobilitate, dar și prin folosirea de noi 

metode de predare/formare/abordări/bune practici în organizație. Cel mai mic scor a fost acordat  

consolidării cooperării dintre institutția de trimitere și actorii de pe piața muncii. Dacă acest scor 

este coroborat cu scorul de asemenea mic acordat motivației stabilirii unei relații de cooperare 

cu piața muncii de către beneficiarii din acest domeniu, se poate trage concluzia că, în ceea ce 

privește construirea unei relații active cu piața muncii, atât la nivel instituțional cât și la nivel 

individual, interesul este foarte scăzut, nu constituie o prioritate sau nu este suficient de bine 

înțeleasă relevanța unei astfel de relaționări (Figura 4.30 și Figura 4.31). 

 
Figura 4.30 Scoruri medii privind impactul mobilităților asupra instituției de trimitere în domeniul Educație școlară 
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Figura 4.31 Frecvența aprecierilor privind impactul mobilităților asupra instituției de trimitere în domeniul Educației școlare 
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A dus la introducerea de noi subiecte sau tcurricula în 
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acest proiect
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Consolidarea cooperării instituției mele de trimitere cu 
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4.2 Domeniul Educației și Formării Profesionale (VET) 
 
La nivelul anului 2017, bugetul alocat proiectelor de mobilități pentru domeniul VET a fost în total 

de 51.893.254 de Euro, din care s-au absorbit 50.026.204 de Euro, cu o rată de absorbție de 

96,40%). Din fondurile alocate pentru mobiliăți VET, un procent de 21,15% (10.582.159 Euro) au 

fost folosite pentru mobilitatea personalului din instituții/organizații furnizoare de formare 

profesională inițială/continuă. Bugetul mediu alocat unui proiect de mobilitate a fost de 79.565 de 

Euro (incluzând și activitățile de mobilitate pentru elevii din învățământul profesional și tehnic), 

iar un cadru didactic a primit un grant mediu de 1.332 de Euro. Pentru acest domeniu au fost 

depuse 255 de candidaturi și au fost aprobate pentru finanțare 133. Cu o rată de succes de 52%, 

România se situează peste media europeană de 48%. 

a) Caracteristici ale instituțiilor/organizațiile de primire și de trimitere 

Din numărul total de candidaturi eligibile, doar 15 au prevăzut și activități de mobilitate pentru 70 

de membri ai personalului propriu, care au au beneficiat de activități de formare în cadrul a 18 

instituții/organizații gazdă din 13 țări europene. Cele mai multe instituții/organizații de primire au 

fost din Spania (4) și tot în Spania s-au efectuat și cele mai multe mobilități (25, adică 32% din 

totalul mobilităților de personal din domeniul VET).  

Tabel 4.16 Repartiția participanților la mobilități în domeniul VET în funcție țara de rezidență a organizației de primire 

Denumire instituție organizatoare de curs sau gazdă a mobilității 

Țara de rezidență 
a instituției 

organizatoare 
Orașul de 
rezidență 

Număr
ul de 

particip
anți 

români 
la 

mobilita
te 

Bundesministerium Fuer Inneres Austria Wien 2 

Police Fédérale Belgia Bruxelles 2 

Institute Of Psychology - Ministry Of Interior Bulgaria Sofia 2 

Rivensco Consulting Ltd Cipru 
Strovolos 
Nicosia 6 

Ministry Of The Interior Of The Czech Republic 
Republica 
Cehă Praga  2 

A.Sinanis & Sia O.E. Grecia Thessaloniki 10 

Euromind Projects Sl Spania Ubeda Jaen 2 

Sistema Practices S.L. Spania Valencia 22 

Universal Mobility Sl Spania Valencia 1 
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Figura 4.32 Repartiția participanților din domeniul VET în funcție de organizația dată 
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Euromind Projects Sl

International Institute Of Applied…
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Rivensco Consulting Ltd

Tellus Education Group Limited

A.Sinanis & Sia O.E.

Escola Profissional Do Montijo -…

Sistema Practices S.L.

Reparțiția numărului de participanți români la 

mobilitate Erasmus+, domeniul VET în funcție de 
organizația/instituția gazdă 

Numărul de participanți români la mobilitate

International Institute Of Applied Psychology And Human Sciences 
Associazione Culturale Italia Bologna 2 

Police Grand-Ducale Luxembourg Luxembourg 2 

Department Of Probation And Parole Malta Marsa 2 

Phoenix Haga Norvegia Mysen 2 

Trondheim Kommune Norvegia Trondheim 2 

Associacao Intercultural Amigos Da Mobilidade Portugalia Barcelos 1 

Escola Profissional Do Montijo -Associação Para A Formação 
Profissional E Desenvolvimento Do Montijo Portugalia Montijo 12 

North West Academy Of English 
Marea 
Britanie 

Derry/Londo
nderry 1 

Tellus Education Group Limited 
Marea 
Britanie Plymouth 6 
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În tabelul și organigramele următoare sunt prezentate informații cu privire la 

instituțiile/organizațiile furnizoare de formare, țările lor de rezidență și numărul de participanți la 

mobilitate din România. 

Tabel 4.17 Repartiția participanților la mobilități în domeniul VET în funcție țara de rezidență a instituției furnizoare de formare și de număr 

de participanți 

Tara de rezidență a organizației de 
primire Număr de organizații Număr de participanți 

Austria 1 2 

Belgia 1 2 

Bulgaria 1 2 

Cipru 1 6 

Republica Cehă 1 2 

Grecia 1 10 

Spania 3 25 

Italia 1 2 

Luxembourg 1 2 

Malta 1 2 

Norvegia 2 4 

Portugalia 2 13 

Marea Britanie 2 7 
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Figura 4.33 Repartiția organizațiilor gazdă din domeniul VET în funcție de țara de rezidență 

 

 

Austria; 1; 5,56%

Belgia; 1; 5,56%

Bulgaria; 1; 5,56%

Cipru; 1; 5,56%

Republica 
Cehă; 1; 5,56%

Grecia; 1; 
5,56%

Spania; 3; 16,67%

Italia; 1; 
5,56%Luxembourg; 1; 

5,56%

Malta; 1; 
5,56%

Norvegia; 2; 
11,11%

Portugalia; 2; 
11,11%

Marea Britanie; 2; 
11,11%

Repartiția numărului de organizații/ instituții de primire pentru 
mobilități ale personalului în domeniul VET în funcție de țara de 

rezidență
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Figura 4.34 Repartiția participanților din domeniul VET în funcție de țara de rezidență a organizației de primire 

 

Cele 15 instituții/organizații care au prevăzut în candidaturile aprobate și mobilități de personal 

se situează în 11 județe,  municipiul București (22) și județul Dambovița (18) având cel mai mare 

număr de participanți la mobilități. În tabelul și diagrama următoare este prezentată repartiția pe 

județe a mobilităților de personal din domeniul Educație și formare profesională. 

Tabel 4.18 Repartiția participanților la mobilități în domeniul VET în funcție de județe 

Județ de rezidență 
Număr de 

participanți 

Procent din 
numărul total de 

participanți 

Bacău 4 5.06% 

Bihor 10 12.66% 

Botoșani 3 3.80% 

București 20 25.32% 

Dâmbovița 18 22.78% 

Austria; 2; 
2,53% Belgia; 2; 2,53%

Bulgaria; 2; 2,53%

Cipru; 6; 
7,59%

Republica Cehă; 2; 
2,53%

Grecia; 10; 
12,66%

Spania; 25; 
31,65%Italia; 2; 2,53%

Luxembourg; 2; 
2,53%

Malta; 2; 2,53%

Norvegia; 4; 
5,06%

Portugalia; 13; 
16,46%

Marea 
Britanie; 7; 

8,86%

Repartiția numărului de participanți la  mobilități ale 
personalului în domeniul VET în funcție de țara de primire
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Iași 3 3.80% 

Neamț 2 2.53% 

Sălaj 1 1.27% 

Sibiu 2 2.53% 

Suceava 13 16.46% 

Vaslui 3 3.80% 
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Figura 4.35 Repartiția geografică a participanților din domeniul VET  

 
Un procent de peste 97% dintre beneficiarii de mobilitate din acest domeniu provin din 

instituții/organizații din mediul urban. 

Tabel 4.19 Repartiția participanților la mobilități în domeniul VET în funcție de mediul de rezidență 

Mediul de rezidență al instituțiilor 
beneficiare Număr de participanți 

Procent din numărul total de 
participanți 

Urban 77 97.47% 

Rural 2 2.53% 
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București; 20; 
32,26%

Dâmbovița; 18; 
29,03%

Iași; 3; 4,84%

Neamț; 2; 
3,23%

Sălaj; 1; 1,61%

Sibiu; 2; 3,23%

Suceava; 13; 
20,97%

Vaslui; 3; 4,84%

Repartiția pe județe de rezidență a numărului de 
participanți la mobilitate în domeniul VET 
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Figura 4.36 Repartiția participanților din domeniul VET în funcție de mediul de rezidență 

 
Ca și în 2016, liceele/colegiile tehnice/tehnologice sunt cele care sunt cel mai bine reprezentate 

și cu cel mai mare număr de participanți la mobilitățile de personal. Repartiția numărului de 

participanți în funcție de tipul de instituție/organizație de trimtiere poate fi vizualizată în tabelul și 

diagrama următoare: 

Tabel 4.20 Repartiția participanților la mobilități în domeniul VET în funcție de tipul instituției beneficare 

 

Tipul instituției beneficiare 
Număr de 

participanți 

Procent din 
numărul total de 

participanți 

Centru Scolar de Educatie incluziva/Școală 
specială 12 8.82% 

Liceu/Colegiu teoretic 3 2.21% 

Liceu/Colegiu 75 tehnic/tehnologic 34 25.00% 

Autoritate publică națională 20 14.71% 

Școală postliceală 10 7.35% 
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Urban; 77; 
97,47%

Rural; 2; 2,53%

Repartiția în funcție de mediul de rezidență  a numărului 
de participanți la mobilitate în domeniul VET 
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Figura 4.37 Repartiția participanților din domeniul VET în funcție de tipul instituției beneficiare 

 

b) Elemente definitorii ale mobilității de personal 

Așa cum se poate vedea din Figura 4.38, pentru peste 70% dintre participanții la mobilități de 

învățare VET a fost pentru prima oară când a fost efectuată o mobilitate finanțată prin programul 

Erasmus+, în timp ce 29% dintre ei au mai derulat între 2-10 mobilități, incluzând aici și mobilități 

finanțate prin programul Lifelong Learning. 

Tabel 4.21 Repartiția participanților la mobilități în domeniul VET în funcție de numărul de mobilități accesate 

Variante de răspuns Număr de răspunsuri 
Procent din numărul 
total de participanți 

DA 56 70.89% 

NU 23 29.11% 

 79  

Centru Scolar de 
Educatiee 

incluziva/Școală 
specială; 12; 

15,19%

Liceu/Colegiu 
teoretic; 3; 3,80%

Liceu/Colegiu 
tehnic/tehnologic; 

34; 43,04%

Autoritate publică 
națională; 20; 

25,32%

Școală postliceală; 
10; 12,66%

Repartiția în funcție de tipul instituției/organizației beneficiare a 
numărului de participanți la mobilitate în domeniul VET 
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Figura 4.38 Participanții din domeniul VET în funcție de prima mobilitate 

 

 
Figura 4.39 Participanții din domeniul VET în funcție de numărul de mobilități efectuate 

 

 

 

 

 

DA; 56; 70,89%

NU; 23; 29,11%

Această mobilitate a fost prima finanțată prin 
programul Erasmus+ sau Învățare pe tot 

parcursul vieții?

1; 56; 70,89%

2-5; 22; 
27,85%

6-10; 1; 1,27%

Repartiția numărului de participanți la mobilitate în 
domeniul VET în funcție de numărul  de mobilități la 

care au participat în programele Erasmus+ și/sau 
Învățare pe tot parcursul vieții
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Cu o singură excepție, participanții la mobilitățile de personal din domeniul VET declară că, 

înainte de derularea efectivă a mobilității, au încheiat cu instituția de trimitere acorduri de 

mobilitate, ceea ce înseamnă că a existat o înțelegere cu privire la activitățile care vor avea loc. 

În ceea ce privește tipul de activitate derulată în timpul mobilității, aceasta a fost în general de 

formare pentru personal, împărțită în mai multe tipuri: plasament la locul de muncă (3,80%), 

misiuni de predare/formare (12,66%) respectiv activități de observare directă a metodelor de 

predare/învățare/evaluare a cadrelor didactice din organziația de primire (de tipul ”job-

shadowing” (83,54%).  

Tabel 4.22 Repartiția participanților la mobilități în domeniul VET în funcție de tipul de mobilitate 

Tipul de mobilitate la care s-a participat 
Număr de 
răspunsuri 

Plasament la locul de muncă 3 

Job shadowing 66 

Misiune de predare/Formare 10 
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Figura 4.40 Participanții din domeniul VET în funcție de tipul de activități efectuate 

Plasament la locul de 
muncă; 3; 3,80%

Job shadowing; 66; 
83,54%

Misiune de 
predare/Formare; 10; 

12,66%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de declarațiile 
privind tipul de mobilitate în domeniul VET la care au participat
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Conform graficului din Figura 4.40, un număr de 66 de participanți au raportat în Mobility Tool+ 

efectuarea unor activități de tipul ”job shadowing”, ceea ce reprezintă o neconcordanță cu ceea 

ce a fost declarat ca răspuns la întrebarea subsecventă (Descrieți pe scurt activitățile derulate în 

străinătate), dar și în raportul final narativ al instituției benefiiare a proiectului de mobilitate. Intr-

un număr mic de situații, răspunsurile la această cerință conțin scurte relatări ale unor activități 

de tipul ”job-shadowing”: 

- Am participat la observarea unei lectii in vederea cunoasterii modului in care sunt 

introduse noile cunostinte, aspecte legate de planificare, organizare, mijloace folosite etc.; 

- Observarea  desfașurarii lectiilor la disciplinele: Marketing turistic, Structura pietei turistice, 

Business  Simulation. Prezentari PPT cu temele: „Agentul economic – partener important 

in desfasurarea stagiilor de practica a elevilor”, „Dezvoltarea competentelor profesionale 

si sociale la elevi in cadrul stagiilor de practica”, „Invatarea prin practica”.  

- Ateliere de lucru cu urmatoarea tematică: documente specifice stagiului de practica; 

- Observing psychological internal recruitment techniques, discussing internal procedures 

regarding psychological assistance - peer-support training, debriefing, supervision for 

peer-support teams, psychological first aid, psychological training for personnel, well-

being politics for personnel. 

 
Conform graficului din Figura 4.41, 99% dintre beneficiarii de mobilitate consideră că activitățile 

pe care le-au derulat au fost legate într-o mare măsură de Planul de Dezvoltare Europeană (PDE) 

al organizației de trimitere și doar unul singur a raportat că această corelație a fost insuficientă în 

opinia lui. 
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Figura 4.41 Participanți la mobilități în domeniul VET în funcție de corelația mobilității cu PDE 

 
Limba dominantă utilizată în timpul mobilităților de către beneficiari a fost limba engleză, pe 

următorul loc fiind limba spaniolă (Figura 4.42). Peste 96% dintre ei raportează că au urmat și 

cursuri de limbă înainte sau în timpul derulării activităților (Figura 4.43). 

 
Figura 4.42 Participanți la mobilități în domeniul VET în funcție de limba folosită în mobilitate 

DA, corelare bună; 
78; 99%

DA, corelare 
insuficientă; 1; 1%

Repartiția numărului de respondenți în funcție 
de  răspunsurile date privind corelațis 

mobilității în domeniul VET cu PDE

Engleză; 66; 
83,54%

Spaniolă; 13; 
16,46%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de  

răspunsurile date privind limba principală folosită în 

mobilitatea

în domeniul VET
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Figura 4.43 Participanți la mobilități în domeniul VET în funcție dezvoltarea competențelor lingvistice 

 
c) Gradul de satisfacție al beneficiarilor: între motivație și rezultate 

În ceea ce privește motivația de a participa la mobilitatea de tip Erasmus+ (întrebare cu 

răspunsuri multiple), beneficiarii raportează că principalele 3 motive sunt: învățarea din bunele 

practici de peste hotare; pentru a-și spori competențele sociale, lingvistice și/sau culturale; pentru 

a dobândi abilități practice relevante pentru munca curentă și dezvoltarea profesională. Ca și în 

2016, nevoia de bune practici se află pe primul loc, în timp ce motivația stabilirii unei relații de 

cooperare cu piața muncii apare ca fiin destul de puțin relevantă pentru beneficiarii din acest 

domeniu (Figura 4.44). Dacă nevoia de bune practici este o motivație care poate fi înteleasă în 

contextul în care domeniul VET este încă afectat de lipsa unor ateliere-școală moderne, faptul 

că personalul din instituțiile/organizațiile VET nu vede o legătură imediată între actul de educație 

și viitoarea carieră profesională a elevilor lor reprezintă o chestiune care ar trebui avută în vedere 

atunci când se redactează acordul de mobilitate. 

 

 

DA; 76; 96,20%

NU, pentru că 
eram deja fluent; 

3; 3,80%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de  
răspunsurile date privind dezvoltarea compentețelor 

lingvistice în mobilitatea în domeniul VET
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Figura 4.44 Repartiția răspunsurilor în domeniul VET referitor la motivația participării la mobilități de învățare 

 

Tabel 4.22 Frecvența răspunsurilor participanților la mobilități în domeniul VET cu privire la motivație 

Care au fost principalele dumneavoastră motive de a participa la mobilitatea Erasmus+ 

Număr 
respondenți 

Procent din 
numărul total de 

respondenți 

Pentru a învăța din bunele practici de peste hotare 75 55.15% 

Pentru a-mi spori competențele sociale, lingvistice și / sau culturale 73 53.68% 
Pentru a dobândi abilități practice relevante pentru munca mea curentă și dezvoltare 
profesională 72 52.94% 

Pentru a creste satisfactia mea profesională 67 49.26% 

Pentru a stabili noi contacte 64 47.06% 

Pentru a experimenta și dezvolta noi practici de învățare și metode de predare 58 42.65% 

Pentru a împărtăși propriile mele cunoștințe și abilități cu elevii sau cu alte persoane 58 42.65% 
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culturale

Pentru a dobândi abilități practice relevante pentru munca mea 
curentă și dezvoltare profesională

Pentru a creste satisfactia mea profesională

Pentru a stabili noi contacte

Pentru a experimenta și dezvolta noi practici de învățare și 
metode de predare

Pentru a împărtăși propriile mele cunoștințe și abilități cu elevii 
sau cu alte persoane

Pentru a consolida sau extinde rețeaua mea profesională

Pentru a spori viitoarele mele oportunități de angajare și de 
carieră

Pentru a consolida cooperarea cu o instituție parteneră

Pentru a construi o cooperare cu actori de pe piața muncii

Pentru a crea efecte pentru lansarea sau dezvoltarea de noi 
activități educaționale

Frecvența răspunsurilor participanților  la mobilitate Erasmus + cu scop de învățare în 
domeniul VET privind motivația participării

Număr respondenți
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Pentru a consolida sau extinde rețeaua mea profesională 51 37.50% 

Pentru a spori viitoarele mele oportunități de angajare și de carieră 40 29.41% 

Pentru a consolida cooperarea cu o instituție parteneră 39 28.68% 

Pentru a construi o cooperare cu actori de pe piața muncii 31 22.79% 

Pentru a crea efecte pentru lansarea sau dezvoltarea de noi activități educaționale 22 16.18% 

  650  
 

În ceea ce privește rezultatele învățării dobândite prin mobilitate, participanții din domeniul VET 

sunt complet de acord că cele mai importante trei competențe pe care și le-au dezvoltat au fost 

sensibilizarea și exprimarea culturală (87%), competențele sociale și civice (77%) și ”a învăța să 

înveți” (58%) (Figura 4.45). 

Figura 4.45 Repartiția răspunsurilor în domeniul VET referitor la competențele dobândite prin participarea la mobilități de învățare 

15,19%
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16,46%
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8,86%

2,53%
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1,27%
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0,00%

0,00%
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10,13%

1,27%

0,00%

3,80%

0,00%

Competențe matematice și în domeniul științelor
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Figura 4.46 Scoruri medii privind aprecierea rezultatelor învățării dobandite în mobilitate în domeniul VET 

Cu excepția a patru persoane, participanții la mobilitățile de învățare pentru personalul din 

domeniul VET au primit fie o recunoaștere formală a activităților derulate în timpul programului 

de formare (Figura 4.47), care s-a materializat în forma unui certificat de participare din partea  

organizatiei de trimitere, fie Documentul de mobilitate Europass  pentru 73 de beneficiari. 
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Figura 4.47 Frecvența răspunsurilor privind tipurile de certificate primite în domeniul VET 

 
Figura 4.48 Frecvența răspunsurilor privind tipurile de certificate primite în domeniul VET 

 
Conform Figurii 4.48, pentru 65 dintre participanți perioada de mobilitate a fost recunoscută 

informal de către conducere, în timp ce un număr de 38 de beneficiari consideră că le-au fost 

atribuite noi roluri și responsabilități ca urmare a participării la mobilitate.  

 
În ceea ce privește satisfacția personală față de perioada de mobilitate ca experiență de viața, 

77% dintre beneficiari se consideră extrem de satisfăcuți, în timp ce doar 3% se consideră destul 

satisfăcuți  (Figura 4.49). Toți cei 79 de participanți ar recomanda o astfel de experiență colegilor 

și ar mai participa în viitor la o activitate similară. 
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Figura 4.49 Reparrtiția răspunsurilor privind tipurile de certificate primite în domeniul VET 

 
Conform Figurii 4.50 beneficiarii își propun să împărtășească experiența mobilității mai degrabă 

prin întâlniri directe cu colegii și prin derularea unor ateliere comune de lucru cu alte cadre 

didactice și mai puțin prin conferințe sau pe canale mass media.  

 
Figura 4.50 Frecvența răspunsurilor privind modalitatea de diseminare a experienței în domeniul VET 
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Cu excepția a patru persoane, participanții la mobilitățile de învățare pentru personalul din 

domeniul VET au primit fie o recunoaștere formală a activităților derulate în timpul programului 

de formare (Figura 4.51), care s-a materializat în forma unui certificat de participare din partea  

organizatiei de trimitere, fie Documentul de mobilitate Europass  pentru 73 de beneficiari. 

 

 

Figura 4.51 Frecvența răspunsurilor privind tipurile de certificate primite în domeniul VET 

 
Figura 4.52 Frecvența răspunsurilor privind tipurile de certificate primite în domeniul VET 

 
Conform Figurii 4.52, pentru 65 dintre participanți perioada de mobilitate a fost recunoscută 

informal de către conducere, în timp ce un număr de 38 de beneficiari consideră că le-au fost 

atribuite noi roluri și responsabilități ca urmare a participării la mobilitate.  
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În ceea ce privește satisfacția personală față de perioada de mobilitate ca experiență de viața, 

77% dintre beneficiari se consideră extrem de satisfăcuți, în timp ce doar 3% se consideră destul 

satisfăcuți  (Figura 4.53). Toți cei 79 de participanți ar recomanda o astfel de experiență colegilor 

și ar mai participa în viitor la o activitate similară. 

 

 
Figura 4.53 Reparrtiția răspunsurilor privind tipurile de certificate primite în domeniul VET 

 
Conform Figurii 4.54 beneficiarii își propun să împărtășească experiența mobilității mai degrabă 

prin întâlniri directe cu colegii și prin derularea unor ateliere comune de lucru cu alte cadre 

didactice și mai puțin prin conferințe sau pe canale mass media.  
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Figura 4.54 Frecvența răspunsurilor privind modalitatea de diseminare a experienței în domeniul VET 

 

d) Impactul mobilității asupra beneficiarului și instituției de trimitere 

Prin participarea la proiectele de mobilitate, beneficiarii au putut să se dezvolte în plan personal 

și profesional, apreciind că au învățat mai ales din bunele practici din străinătate (scor mediu 

4.90), și-au îmbunătățit abilitățile de lucru în echipă (scor mediu de 4.91) și a crescut motivația 

de a-și dezvolta abilitățile profesionale (scor mediu 4.84) (Figura 4.55). 
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Figura 4.55 Scoruri medii privind aprecierea contribuției mobilităților la dezvoltarea personală și profesională în domeniul VET 

În ceea ce privește impactul pe care participarea la mobilitate a avut-o asupra instituțiilor de 

trimitere, beneficiarii consideră că mai degrabă se va face simțit prin crearea de oportunități 

pentru a împărtăși cu colegii cunoștințele dobândite în mobilitate, dar și prin introducerea de noi 

metode de predare/formare/abordări/bune practici în organizație de trimitere. Cel mai mic scor a 

fost acordat, din nou, consolidării cooperării dintre institutția de trimitere și actorii de pe piața 

muncii. Dacă acest scor este coroborat cu scorul de asemenea mic acordat motivației stabilirii 
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unei relații de cooperare cu piața muncii de către beneficiarii din acest domeniu, se poate trage 

concluzia că, în ceea ce privește construirea unei relații active cu piața muncii, atât la nivel 

instituțional cât și la nivel individual, interesul este foarte scăzut, nu constituie o prioritate sau nu 

este suficient de bine înțeleasă relevanța unei astfel de relaționări (Figura 4.56 și Figura 4.57). 

Din perspectiva domeniului VET este însă foarte important ca instituțiile și personalul să acorde 

mai multă atenție dezvoltării unei bune relații cu piața muncii, având în vedere nevoile de învățare 

bazată pe muncă, pe practică ale elevilor, precum și nevoile de contact și sprijin cu posibilii 

angajatori ai absolvenților din acest domeniu. 

 

Figura 4.56Scoruri medii privind impactul mobilităților asupra instituției de trimitere în domeniul VET 
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Figura 4.57 Frecvența aprecierilor privind impactul mobilităților asupra instituției de trimitere în domeniul VET 
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4.3 Domeniul Educația adulților (AE) 
 
În domeniul Educației adulților, au fost depuse în anul 2017 un număr de 68 de proiecte, dintre 

care au fost aprobate 16, cu o rată de succes de 24% și pentru un buget alocat acestui domeniu 

de 385.175 Euro. Pentru implementarea celor 16 proiecte aprobate au fost implicate 21 de 

organizații, dintre care 50% au fost din mediul privat. Grantul mediu acordat unui proiect a fost 

de 24.073 de Euro/proiect. În total, un  număr de 181 de persoane au beneficiat de granturi pentru 

mobilități de formare, iar grantul mediu acordat unui participant la mobilitate a fost de 2.266 de 

Euro. 

a) Caracteristici ale instituțiilor/organizațiilor de primire și de trimitere 

Cei 181 de participanți din România la mobilități în domeniul Educației adulților care și-au 

completat în Mobility Tool+ rapoartele aferente unor mobilități derulate în 2017 au beneficiat de 

formare furnizată de 29 instituții/organizații din 13 țări europene. Cele mai multe 

instituții/organizații furnizoare de cursuri sau de primire au fost din Italia și Spania, cu câte 6 

instituții, iar în Italia s-au efectuat și cele mai multe mobilițăți (31).  
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Tabel 4.23 Repartiția participanților în funcție de tara de rezidență a organizației de primire în domeniul Educației adulților 

Denumire instituție organizatoare de curs sau gazdă 
a mobilității 

Țara de 
rezidență a 
instituției 

organizatoar
e 

Orașul de 
rezidență al 

instituției 
organizatoare 

sau gazda 

Numărul de 
participanți 
la mobilitate 

Dorea educational institute wtf Cipru Limassol 12 

Itc international tefl certificate s.r.o. 
Republica 
Cehă Praga 2 

Oktanoys astiki mi kerdoskopiki etaireia Grecia Atena 4 

Itcs information technology training & consulting services 
ltd Grecia Ilion 1 

Cervantes training s.l. Spania 

Alcada de 
Henares 7 

Magenta consultoria projects sl Spania Gijon 3 

English matters s.l. Spania Jaen 2 

Asociación proyectos educativos y socioeconómicos socio 
europe Spania 

Las Palmas de 
Gran Canaria 4 

Euromind projects sl Spania Ubeda Jaen 6 

Sistema practices s.l. Spania Valencia 10 

Centre du théâtre de l'opprimé augusto boal Franța Paris 8 

Ustanova za obrazovanje odraslih maksima Croația Split 4 

Kezenfogva osszefogas a fogyatekosokert alapitvany Ungaria Budapeste 15 

Debreceni nyári egyetem oktatási szolgáltató nonprofit 
közhasznú kft. Ungaria Debrecen 4 

Humán eröforrásért egyesület dél-alföldi régió Ungaria Kiskunhalas 15 

Fondazione et labora Italia Bergamo 4 

Istituto per la formazione, l'occupazione e la mobilità Italia Bologna 14 

Geros Onlus Italia Cagliari 10 

Europass SAS Italia Florența 5 

Gariano Alessandro Italia Marcellinara 2 

Associazione euphoria Italia Roma 4 

Executive training institute ltd. Malta St.Julian’s 2 

Executive training institute ltd. Malta St.Julian’s 14 

4emes – consultores associados, lda. Portugalia Algés 13 

Cref – centro de recursos educativos e formação Portugalia Sesimbra 1 

Skupina primera d.o.o. Slovenia Ljubljana 2 

Euro teach egitim proje ve danismanlik hizmetleri ltd. 
Sirketi Turcia Istanbul 4 

Kairos 94urope limited 

Marea 
Britanie Londra 3 

Amber  initiatives 

Marea 
Britanie Plymouth 6 

   181 
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Figura 4.58 Repartiția participanților în funcție de organizația gazdă în domeniul Educației adulților 

Organizația de primire care a primit numărul cel mai mare de participanți din România (15) a fost 

Humán eröforrásért egyesület dél-alföldi régió din Ungaria. 

Unele instituții/organizații furnizoare de cursuri au organizat cursurile în alte țări decât țările lor 

de rezidență. Un număr de 32 de participanți  au efectuat cursul de formare în altă țară decât cea 

de rezidență a organizației de primire, așa cum reiese din Tabelul 4.24. 
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Tabel 4.24 Repartiția participanților din domeniul Educația adulților în funcție de tara de rezidență a organizației care a organizat cursul 

Denumire instituție care a organizat cursuri în alte țări decât cea de 
rezidență 

Țara de 
rezidență 

Țara în care 
s-a efectuat 

cursul 

Număr de 
participanți 

români 

DOREA EDUCATIONAL INSTITUTE WTF Cipru Italia 4 

DOREA EDUCATIONAL INSTITUTE WTF Cipru Spania 4 

ITC International TEFL Certificate s.r.o. 
publica 
Cehă Spania 2 

ENGLISH MATTERS S.L. Spania Irlanda 2 

Istituto per la Formazione, l'Occupazione e la Mobilità Italia Spania 2 

Geros Onlus Italia Turcia 10 

QUARTER MEDIATION Olanda Malta 4 

EURO TEACH EGITIM PROJE VE DANISMANLIK HIZMETLERI LTD. 
SIRKETI Turcia 

Republica 
Cehă 4 

   32 

În tabelul și diagramele următoare sunt prezentate informații cu privire la instituțiile/organizațiile 

furnizoare de formare, țările lor de rezidență și numărul de participanți din România.  

 

Tabel 4.25 Repartiția participanților în funcție de tara de rezidență a instituției furnizoare de curs/formare în domeniul Educației adulților 

Țara de rezidență a instituției 
furnizoare de curs Număr de instituții furnizoare Număr de participanți 

Cipru 1 12 

Republica Cehă 1 2 

Grecia 2 5 

Spania 6 32 

Franța 1 8 

Croația 1 4 

Ungaria 3 34 

Italia 6 39 

Malta 1 2 

Malta 1 14 

Portugalia 2 14 

Slovenia 1 2 

Turcia 1 4 

Marea Britanie 2 9 

 29 181 
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Figura 4.59 Repartiția organizațiilor gazdă în domeniul Educația adulților în funcție de tara de rezidență 
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Figura 4.60 Repartiția participanților în domeniul Educația adulților în funcție de țara de rezidență a organizație gazdă 

În cadrul celor 16 proiecte aprobate, au beneficiat de mobilități de personal instituții din 14 județe. 

Județul cu cele mai multe proiecte de mobilități de personal din domeniul Educația adulților este  

Iași (30 beneficiari), urmat de județul Buzău (18 beneficiari).  

Tabel 4.26 Repartiția geografică proiectelor aprobate și a participanților la mobilități în domeniul Educației adulților 

Județ de rezidență 
Număr de 

participanți 
Procent din numărul total 

de participanți 

Bihor 10 5.52% 

Brașov 13 7.18% 

București 17 9.39% 

Buzău 18 9.94% 

Caraș Severin 12 6.63% 

Austria; 
8; 6%

Republica 
Cehă; 6; 4%

Germania; 7; 5%

Spania; 31; 22%

Finlanda; 2; 1%

Irlanda; 3; 2%Italia; 30; 21%

Malta; 3; 2%

Olanda; 8; 6%

Polonia; 5; 4%

Portugalia; 26; 18%

România; 4; 3%

Slovenia; 4; 3%

Marea Britanie; 4; 
3%

Repartiția numărului de participanți din România la mobilitate
Erasmus+, domeniul Educației adultilor în funcție de țara de rezidență

a organizației/instituției furnizoare de curs 
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Dolj 10 5.52% 

Giurgiu 15 8.29% 

Gorj 9 4.97% 

Iași 30 16.57% 

Mehedinți 12 6.63% 

Mureș 15 8.29% 

Olt 7 3.87% 

Sibiu 5 2.76% 

Timiș 8 4.42% 

 181  
 

În tabelul și diagramele următoare sunt prezentate repartițiile pe județe ale instituțiilor beneficiare 

de mobilități și ale numărului de participanți la mobilități de personal.  

 

 

 

 



 OBERVATORUL MOBILITĂȚILOR CU SCOP DE ÎNVĂȚARE PENTRU PERSONAL 2017 

100 | P a g e  
 

 

Figura 4.61 Repartiția geografică a instituțiilor de trimitere în domeniul Educația adulților 

Un procent de peste 93% dintre beneficiarii de mobilitate își desfășoară activitatea în instituții din 

mediul urban. 

Tabel 4.27 Repartiția instituțiilor de trimitere și a participanților la mobilități în funcție de mediul de rezidență în domeniul Educației adulților 

Mediul de rezidență al 
instituțiilor beneficiare Număr de participanți 

Procent  din numărul 
total de participanți 

Urban 169 93.37% 

Rural 12 6.63% 
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Repartiția pe județe de rezidență a numărului de 
participanți la mobilitate 



                                                                             

101 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.62  Repartiția participanților la mobilități în domeniul Educația adulților în funcție de mediul de rezidență 

Ca și în 2016, organizațiile reprezentate în cel mai mare număr (6) și cu cel mai mare număr de 

participanți la mobilitate (54) sunt cele de tip asociație, urmate de Casele Corpului Didactic (cu 

30 de participanți), după cum se poate vedea în tabelul și diagrama următoare.  

Tabel 4.28 Repartiția instituțiilor de trimitere și a participanților la mobilități în domeniul Educației adulților în funcție tipul instituției 

Tipul instituției beneficiare 
Număr 

instituții 
Număr de 

participanți 

Procent 
din 

numărul 
total de 
instituții 
finanțate 

Procent 
din 

numărul 
total de 

participanți 

Școală postliceală 1 12 4.76% 6.63% 

Centru Judetean de Resurse si Asistenta Educationala 1 18 4.76% 9.94% 

Asociatie 6 54 28.57% 29.83% 

Liceu/Colegiu tehnic/tehnologic 2 12 9.52% 6.63% 

Casă a Corpului Didactic 6 30 28.57% 16.57% 

ONG 1 8 4.76% 4.42% 

Școală gimnazială 1 15 4.76% 8.29% 

Fundație 3 32 14.29% 17.68% 

 21 181   

Urban, 
169, 93,37%

Rural, 
12, 6,63%

Repartiția pe mediul de rezidență a numărului 
de participanți la mobilittăți în domeniul 

Educației Adulților



 OBERVATORUL MOBILITĂȚILOR CU SCOP DE ÎNVĂȚARE PENTRU PERSONAL 2017 

102 | P a g e  
 

 

 

Figura 4.63 Repartiția participanților la mobilități în domeniul Educației adulților în funcție de tipul instituției de trimitere 

b) Elemente definitorii ale mobilității de personal 

Așa cum se poate vedea din Figura 4.64, pentru 64% dintre persoanele care au participat la 

mobilități în scop de formare și și-au încărcat rapoartele în Mobility Tool+ a fost pentru prima oară 

când au fost implicate într-un astfel de proiect, în timp ce doar 5 persoane sunt beneficiari cu 

”vechime”, care au mai participat la proiecte de mobilitate în cadrul financiar anterior (2007-2013, 

prin programul Lifelong Learning) și/sau în cel actual, prin programul Erasmus + (Figura 4.65). 
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Figura 4.64 Participanți la mobilități în domeniul Educația adulților în funcție de prima mobilitate 

 

 

Figura 4.65 Participanți la mobilități în domeniul Educația adulților în funcție de numărul de mobilități efectuate 
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Un procent de peste 98% dintre participanții la mobilități de personal din acest domeniu declară 

că, înainte de derularea efectivă a mobilității, au încheiat cu instituția de trimitere acorduri de 

mobilitate, ceea ce înseamnă că a existat o înțelegere cu privire la activitățile care vor avea loc. 

În ceea ce privește tipul de activitate derulată în timpul mobilității, aceasta a fost în general de 

formare pentru personal, împărțită în mai multe tipuri: participare la un curs structurat (76,80%) 

sau la un eveniment de formare (2,76%), în timp ce 8 persoane au efectuat activități de observare 

directă a metodelor de predare/învățare/evaluare în cadrul organziației de primire (de tipul ”job-

shadowing”). Conform graficului din Figura 4.66, un număr de 29 de participanți au raportat în 

Mobility Tool+ efectuarea unor activități de tipul ”misiuni de predare”, ceea ce reprezintă o 

neconcordanță cu ceea ce a fost declarat ca răspuns la întrebarea subsecventă (Descrieți pe 

scurt activitățile derulate în străinătate). 

 

 
 

Figura 4.66 Participanți la mobilități în domeniul Educației adulților în funcție de tipul de mobilitate 

 
Conform graficului din Figura 4.67, peste 96% dintre beneficiarii de mobilitate consideră că 

activitățile pe care le-au derulat au fost legate într-o mare măsură de Planul de Dezvoltare 
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Europeană (PDE) al instituției/organizației de trimitere, în timp ce 6 beneficiari au raportat că 

această corelare este insuficientă și doar unul singur a răspuns că nu știe să aprecieze.  

 

 

Figura 4.67 Participanți la mobilități în domeniul Educație adulților în funcție corelația mobilității cu PDE 

 
Limba dominantă utilizată în timpul mobilităților de către beneficiari a fost limba engleză în peste 

87% din cazuri, mai fiind menționate de asemenea limbile spaniolă, franceză și maghiară (Figura 

4.68). 
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Figura 4.68  Participanți la mobilități în domeniul Educația adulților în funcție de limba folosită în mobilitate 

Peste 92% dintre ei raportează că și-au îmbunătățit competențele lingvistice (Figura 4.69) și 

peste 62% dintre beneficiari au urmat și cursuri de limbă înainte sau în timpul derulării activităților. 

 

 

Figura 4.69 Participanți la mobilități în domeniul Educația adulților în funcție dezvoltarea competențelor lingvistice 
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c) Gradul de satisfacție al beneficiarilor: între motivație și rezultate 

În ceea ce privește motivația de a participa la mobilitatea de tip Erasmus+ (întrebare cu 

răspunsuri multiple), beneficiarii raportează că principalele 4 motive sunt: învățarea din bunele 

practici de peste hotare; pentru a experimenta și dezvolta noi practici de învățare și metode de 

predare; dobândirea de abilități practice relevante pentru ocupația actuală și/sau pentru 

dezvoltarea profesională; pentru a-și spori competențele sociale, lingvistice și/sau culturale. Ca 

și în alți ani, motivația stabilirii unei relații de cooperare cu piața muncii a fost cea mai puțin 

relevantă și pentru beneficiarii din acest domeniu (Figura 4.70) ceea ce are probabil o legătură 

cu percepția personalului din tipurile de instituții care pot depune proiecte de mobilitate în 

domeniul Educația adulților față de rolul pe care îl pot juca în extinderea cooperării dintre 

instituția/organizația lor și piața muncii. 
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Figura 4.70 Repartiția răspunsurilor în domeniul Educația adulților referitor la motivația participării la mobilități de învățare 

 

În ceea ce privește rezultatele învățării, participanții la proiectele de mobilitate în domeniul 

educației școlare sunt de acord că cele mai importante trei competențe pe care și le-au dezvoltat 

au fost sensibilizarea și exprimarea culturală (80%), competențele sociale și civice (79%) și ”a 

învăța să înveți” (73%) (Figura 4.71). 

165

157

154

144

128

128

117

101

86

82

45

Pentru a invata din bunele practici de peste hotare

Pentru a experimenta  și a-mi dezvolta noi practici de 
învățare și metode de predare

Pentru a obține abilități practice relevante pentru 
locul actual de muncă și pentru dezvoltarea 

profesională

Pentru a-mi spori cunoștințele în domeniile sociale, 
lingvistice și / sau culturale

Să-mi împărtășesc propriile cunoștințe și abilități cu 
cei care invata sau alte persoane

Pentru a-mi crea noi contacte

Pentru a extinde reteaua mea profesionala

Pentru a-mi spori satisfacția privind locul de muncă

Consolidarea cooperării cu o instituție parteneră

Crearea de efecte pentru lansarea sau dezvoltarea de
noi activitati educationale

Pentru a extinde cooperarea cu piaţa muncii

Frecvența răspunsurilor participanților  la mobilitate Erasmus + cu 
scop de învățare în domeniul Educației adultilor privind motivația 

participării

Număr respondenți



                                                                             

109 | P a g e  
 

  

Figura 4.71 Repartiția răspunsurilor în domeniul Educația adulților referitor la competențele dobândite prin participarea la mobilități de 

învățare 

Toți participanții la o mobilitate în domeniul Educației Adulților declară că au primit o recunoaștere 

formală a activităților derulate în timpul programului de formare. Această recunoaștere s-a 

materializat in Documentul de mobilitate Europass  pentru 100 dintre participanți, în forma unui 

certifcat de participare la un curs specific pentru 55 dintre ei și/sau un certificat de participare din 

partea organizației gazdă pentru 21 de beneficiari (Figura 4.72). 
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Figura 4.72  Frecvența răspunsurilor privind tipurile de certificate primite în domeniul Educația adulților 

 

Conform Figurii 4.73, pentru 157 dintre participanți, perioada de mobilitate a fost recunoscută 

informal de către conducere, în timp ce un număr de 132 de beneficiari consideră că le-au fost 

atribuite noi roluri și responsabilități ca urmare a participării la mobilitate. Un singur participant 

consideră că mobilitatea că nu a fost recunoscută în niciun fel, în timp ce alte 6 persoane 

consideră că au primit o creștere salarială/bonus ca urmare a participării la mobilitate. 
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Figura 4.73 Frecvența răspunsurilor privind de recunoaștere a mobilității în domeniul Educația adulților 

 
 
În ceea ce privește satisfacția personală față de perioada de mobilitate ca experiență de viața, 

94% dintre beneficiari se consideră extrem de satisfăcuți, în timp ce doar 5,52% se consideră 

destul de satisfăcuți  (Figura 4.74) și doar unul singur consideră că este destul de nesatisfăcut . 

Toți participanții ar recomanda o astfel de experiență colegilor și ar mai participa la în viitor la o 

activitate similară. 
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Figura 4.74 Repartiția răspunsurilor privind nivelul de satisfacție în domeniul Educația adulților 

 
Conform Figurii 4.75, beneficiarii își propun să împărtășească experiența mobilității mai degrabă 

prin întâlniri directe cu colegii și prin derularea unor ateliere comune de lucru cu alte cadre 

didactice și mai puțin prin conferințe sau pe canale mass media.  

 
Figura 4.75 Frecvența răspunsurilor privind modalitatea de diseminare a experienței în domeniul Educația adulților 
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d) Impactul mobilităților asupra beneficiarilor și  instituției de trimtiere 

Datorită proiectelor de mobilitate, beneficiarii au putut să se dezvolte în plan personal și 

profesional, apreciind că au învățat din bunele practici din alte țări  (scor mediu 4.85), și-au 

îmbunătățit abilitățile de lucru în echipă (scor mediu 4.84), a crescut motivația de a-și dezvolta 

abilitățile profesionale (scor mediu 4.83) și și-au îmbunătățit încrederea în sine (scor mediu de 

4.83) (Figura 4.76). 

 

Figura 4.76 Scoruri medii privind aprecierea contribuției mobilităților la dezvoltarea personală și profesională în domeniul Educația adulților 
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Mi-am îmbunătățit cunoștințele în domeniul/subiectul pe care în predau/pentru care 
fac formare

Am împărtășit propriile cunoștințe și abilități cu elevii sau cu alte persoane

Am experimentat și dezvoltat noi practici de învățare și metode de predare

Am stabilit noi contacte/mi-am extins rețeaua profesională

Mi-am îmbunătățit cunoștințele privind sistemele de educație din alte țări

Sunt mai conștient(ă) cu privire la noile metode de evaluare / credit pentru aptitudini 
sau competențe dobândite în contexte formale și informale de învățare 

Sunt mai conștient(ă) privind mecanismele europene de finanțare a proiectelor în 
domeniul educației și formării

Mi-am înbunătățit abilități analitice

Mi-am înbunătățit abilități practice (planificare, organizare, management de proiect 
etc.)

Mi-am îmbunătățit abilitățile de organizare/management/conducere

Mi-am îmbunătățit abilitățile de lucru în echipă

Mi-am îmbunătățit abilități emoționale (mai multă încredere în mine etc.)

Scoruri medii rezultate din aprecierille respondenților privind dezvoltarea 
personală și profesională

Scor mediu
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În ceea ce privește impactul pe care participarea la mobilitate a avut-o asupra instituțiilor de 

trimitere, beneficiarii consideră că mai degrabă se va face simțit prin crearea de oportunități 

pentru a împărtăși cu colegii cunoștințele dobândite în mobilitate, dar și prin folosirea de noi 

metode de predare/formare/abordări/bune practici în organizație. Ca și în cazul domenilor 

analizate anterior, cel mai mic scor a fost acordat consolidării cooperării dintre instituția de 

trimitere și actorii de pe piața muncii. Dacă acest scor este coroborat cu scorul de asemenea mic 

acordat motivației stabilirii unei relații de cooperare cu piața muncii de către beneficiarii din acest 

domeniu, se poate trage concluzia că, în ceea ce privește construirea unei relații active cu piața 

muncii, atât la nivel instituțional cât și la nivel individual, interesul este foarte scăzut, nu constituie 

o prioritate sau nu este suficient de bine înțeleasă relevanța unei astfel de relaționări (Figura 4.77 

și Figura 4.78). 
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Figura 4.77 Scoruri medii privind impactul mobilităților în domeniul Educația adulților asupra instituției de trimitere 
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Crearea de oportunități  pentru a împărtăși cu colegii cunoștințele dobândite în 
mobilitate

Va duce la folosirea de noi metode de predare/formare/abordări/bune practici în 
organizația mea de trimitere 

A dus la introducerea de noi subiecte sau tcurricula în instituția mea

Crearea de oportunități pentru lansarea sau dezvoltarea de noi activități 
educaționale, cum ar fi dezvoltarea curriculumului, dezvoltarea de cursuri sau …

Consolidarea unei atitudini pozitive a instituției de trimitere față de trimiterea mai 
multor angajați în misiuni de predare, job shadowing sau formare în străinătate

Îmbunătățirea organizăriii și managementului în instituția mea de trimitere

Consolidarea cooperării cu organizațiile partenere în acest proiect

Consolidarea eforturilor instituției mele de trimitere pentru a-și internaționaliza 
activitățile

Consolidarea cooperării instituției mele de trimitere cu actorii de pe piața muncii

Consolidarea cooperării instituției mele de trimitere cu actorii din societatea civilă

Începerea sau implicarea de noi proiecte europene / internaționale

Scoruri medii rezultate din aprecierile respondenților privind impactul la nivelul 
instituției de trimitere

Scor mediu
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Figura 4.78 Frecvența aprecierilor privind impactul mobilităților în domeniul Educația adulților asupra instituției de trimitere 
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predare/formare/abordări/bune practici în organizația mea de 

trimitere 

A dus la introducerea de noi subiecte sau tcurricula în instituția 
mea

Crearea de oportunități pentru lansarea sau dezvoltarea de noi 
activități educaționale, cum ar fi dezvoltarea curriculumului, 

dezvoltarea de cursuri sau module comune, rețele academice 
etc.

Consolidarea unei atitudini pozitive a instituției de trimitere 
față de trimiterea mai multor angajați în misiuni de predare, job 

shadowing sau formare în străinătate

Îmbunătățirea organizăriii și managementului în instituția mea 
de trimitere

Consolidarea cooperării cu organizațiile partenere în acest 
proiect

Consolidarea eforturilor instituției mele de trimitere pentru a-și 
internaționaliza activitățile

Consolidarea cooperării instituției mele de trimitere cu actorii 
de pe piața muncii

Consolidarea cooperării instituției mele de trimitere cu actorii 
din societatea civilă

Începerea sau implicarea de noi proiecte europene / 
internaționale

Procente din frecvențele aprecierilor respondenților privind impactul la 
nivelul instituției de trimitere

Dezacord Mai degrabă nu sunt de acord
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4.5 Domeniul Tineret  
 
În anul 2017, în domeniul Tineret s-au înregistrat 885 candidaturi, în două runde, fiind aprobate 

pentru finanțare 216 proiecte, cu o rată de succes de 24%. În contextul complexității acestor tipuri 

de proiecte, care cuprind diferite tipuri de activități (mobilități pentru lucrători de tineret și 

schimburi de tineri, dar și activități de voluntariat - EVS), trebuie precizat că bugetul total alocat 

pentru mobilitatea celor 6966  de beneficiari de toate tipurile a fost de 6.252.779 de Euro, cu un 

grant mediu de 894 de Euro.  

Un număr de 45 de proiecte au prevăzut și mobilități pentru un număr de 1597 lucrători de tineret, 

dintre care 293 cu rezidență în România.  

4.5.1 Lucrători de tineret cu rezidența în afara României 

a) Caracteristici ale instituțiilor/organizațiilor de trimitere și de primire 

Cei 1304 de lucrători de tineret care nu au rezidență în România activau în momentul introducerii 

raportului în Mobility Tool în 258 de instituții/organizații din 38 de țări.  

Cele mai multe organizații de trimitere și cei mai mulți participanți sunt din Italia (27 de organizatii 

cu 145 de participanți) și Spania (23 de organizatii cu 110 de participanți) (Tabelul 4.29). 

Instituțiile de trimitere cu rezidență în altă țară decât România, cu cei  ai mulți participanți la 

mobilitate sunt Yopa - Fiatalok Az Állampolgári Részvételért Közhasznú Egyesület din Szeghed 

– Ungaria cu 51 de participanți și Kinoniki Sinetairistiki Epicherisielliniki Symmetochi Neon din 

Atena – Grecia cu 29 de participanti (Tabelul 4.29). 

Tabel 4.29 Repartiția participanților la mobilități în domeniul Tineret în funcție de țara de rezidență a instituției/organizației de trimitere 

Tara de rezidenta a organizatiei de trimitere    Numar de organizatii Numar de participanti 

Albania   2 17 

Armenia   3 13 

Azerbaidjan   5 23 

Belarus   1 1 

Belgia   3 15 

Bosnia şi Herţegovina   3 17 

Bulgaria   19 95 

Cipru   3 10 

Croația   7 30 

Estonia   7 28 

Franța   3 15 
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Georgia   3 7 

Germania   2 6 

Grecia   17 107 

Irlanda   1 3 

Italia   27 145 

Kosovo   2 9 

Letonia   10 29 

Lituania   10 74 

Macedonia   10 49 

Malta   3 13 

Marea Britanie   2 9 

Moldova   3 9 

Muntenegru   2 14 

Norvegia   1 3 

Olanda   3 5 

Polonia   16 75 

Portugalia   15 81 

Republica Cehă   6 28 

Rusia   1 1 

Serbia   5 25 

Slovacia   6 41 

Slovenia   4 19 

Spania   23 110 

Turcia   18 95 

Ucraina   5 15 

Ungaria   7 68 

   258 1304 
Tabel 4.30 Repartiția participanților la mobilitățile în domeniul Tineret în funcție instituția/organizația de trimitere 

Organizatie de trimitere 

Tara de 
rezidenta a 
organizatiei de 
trimitere Localitatea 

Numar de 
participanti 

Active Youth of North Albania Albania Shkoder 16 

QENDRAT YOUTH FOR SOCIAL CHANGES Albania TIRANA 1 

ARMENIAN PROGRESSIVE YOUTH NGO Armenia YEREVAN 8 

LAMEK NGO Armenia Yerevan 1 

Together for Progress" Civil Society Development Non-
Governmental Organization" Armenia Yerevan 4 

IDEAL GELECEK Azerbaidjan Baku 8 

Modern Youth Public Union Azerbaidjan Baku 2 

Youths Solidarity Support Azerbaidjan Baku 3 

Bridge to the Future Azerbaidjan Ganja 1 
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Ganja European Youth Capital 2016 Public Union Azerbaidjan Ganja city 9 

League of Youth Voluntary Service Belarus Minsk 1 

JOETZ vzw Belgia Brussels 8 

EUROPEAN PEER TRAINING ORGANISATION Belgia BRUXELLES 3 

De Wissel Belgia Leuven 4 

Bosnian Representative Association for Valuable 
Opportunities 

Bosnia şi 
Herţegovina Sarajevo 4 

OPCINSKE ORGANIZACIJE CRVENI KRIZ NOVO SARAJEVO 
Bosnia şi 
Herţegovina SARAJEVO 12 

Udruzenje Mladi Volonteri"" 
Bosnia şi 
Herţegovina Visoko 1 

WALK TOGETHER ASSOCIATION Bulgaria BANKYA 2 

YMCA Dobrich Bulgaria Dobrich 3 

European Center for Education, Science and Innovation Bulgaria Gabrovo 2 

INTELLECT RECONNECT Bulgaria Lom 5 

Association of Young Lawyers Bulgaria Sofia 2 

Mejdunarodna Mladejka Kamara - Bulgaria Bulgaria Sofia 3 

PEPERUDI MECHTATELI BULGARIA Bulgaria SOFIA 2 

Sdrujenie Maverick"" Bulgaria Sofia 1 

SDRUZHENIE GLOBOL ORGANIZEYSHAN FOR 
DIVELAPMANT Bulgaria SOFIA 2 

SDRUZHENIE YOUTHUB Bulgaria SOFIA 3 

SPORTEN KLUB CHEMPIANS FAKTORI Bulgaria SOFIA 13 

The Starry Start of Talents Foundation Bulgaria Sofia 19 

AKADEMIYA NA USPEHA Bulgaria STARA ZAGORA 5 

SDRUZHENIE BALGARSKI MLADEZHKI FORUM Bulgaria VARBOVO 5 

Association  Varna - European Youth Capital"" Bulgaria Varna 9 

Association FOR YOU Bulgaria Varna 3 

Community Center Ahinora-2003 Bulgaria Vidin 5 

Bulgarian Youth Association Bulgaria София 8 

Fondatsiya Uchene za Promyana Bulgaria София 3 

PlanBe, Plan it Be it Cipru Nicosia 6 

SOCIAL POLICY AND ACTION ORGANIZATION Cipru NICOSIA 2 

Network for European Citizenship and Identity Cipru Xylotymbou 2 

Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiska Croația Nova Gradiška 2 

Enviroment- Tools- Future- Youth- Perpetuum Croația Novi Marof 3 

Udruga CINAZ Croația Zadar 6 

Europski Put Croația Zagreb 10 

Life Potential organizacija Croația Zagreb 4 

STUDENTSKI KATOLICKI CENTAR PALMA Croația Zagreb 2 

Volim Volontirati - VoVo"" Croația Zagreb 3 

Continuous Action Estonia Tallinn 3 
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MITTETULUNDUSUHING CONTINUOUS ACTION Estonia Tallinn 4 

MITTETULUNDUSUHING NOORED UHISKONNA HEAKS Estonia TALLINN 1 

MITTETULUNDUSUHING YOUTH SENATE TALLINN Estonia TALLINN 3 

MTÜ Youth Europa Estonia Estonia Tartu 3 

SEIKLEJATE VENNASKOND Estonia TARTU 13 

Viimsi Vallavalitsus Estonia Viimsi 1 

CONCORDIA Normandie-Maine Franța Le Mans 4 

PISTES SOLIDAIRES Franța PAU 4 

ASSOCIATION MIGRATION SOLIDARITE & ECHANGE POUR 
LE DEVELOPPEMENT Franța STRASBOURG 7 

Association for Development, Education and Social 
Involvement Georgia Tbilisi 2 

Youth Association DRONI Georgia Tbilisi 1 

ProActive Group Georgia Georgia Zugdidi 4 

MOSTAR FRIEDENSPROJEKT EV Germania POTSDAM 2 

Jugendwerk der AWO Wuerttemberg e.V. Germania Stuttgart 4 

Break the Borders Grecia Athens 3 

DreamTeam Grecia Athens 4 

Horizons For Youth Grecia Athens 4 

HYP Learning Grecia ATHENS 6 

Youth Mobility Center Grecia Athens 3 

Youthnet Hellas Grecia Athens 4 

KINONIKI SINETAIRISTIKI EPICHERISIELLINIKI SYMMETOCHI 
NEON Grecia ATHINA 29 

Youth Center of Epirus Grecia Ioannina 5 

YOUTHphoria Grecia Katerini 5 

NEANIKOI ORIZONTES M.K.O. Grecia MEGARA 6 

POLITISTIKI ANAZITISI LESVOU AMKE Grecia MYTILENE 2 

You in Europe Grecia Nea Moudania 2 

Open Youth Corner - Anoikti Gonia Neon Grecia Patras 1 

Synergy Flow Grecia Psahna 3 

Omilos UNESCO Neon Thessalonikis Grecia Thessaloniki 10 

UNITED SOCIETIES OF BALKANS ASTIKI ETAIREIA Grecia THESSALONIKI 16 

Society for people with visual impairment at the district of 
Magnesia Grecia VOLOS 4 

Latorium Teoranta Irlanda 
Cappoquin, 
co.waterford 3 

ASSOCIAZIONE CULTURALE LINK Italia ALTAMURA 5 

Come pensiamo. Etnografia e formazione. Italia Bologna 14 

Rise Hub Italia Broccostella 3 

Associazione Culturale Malik Italia CAGLIARI 3 

TDM 2000 Italia CAGLIARI 3 
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COMITATO GEMELLAGGI Italia COLLETORTO 6 

ASSOCIAZIONE CULTURALE BEYOND BORDERS CORATO Italia CORATO BA 3 

ASAP EUROPE AS SOON AS POSSIBLE Italia FASANO 4 

Association of Intercultural Mediators Network Italia Ferrara 5 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE YOUNG EFFECT Italia MAGENTA 3 

S.S.D. ar.l. L'Orma Italia Milan 3 

Associazione Attiva-Mente Italia Modica 9 

Associazione InCo - Molfetta Italia Molfetta 2 

MOSAIKO Italia NAPOLI 1 

GIOVANI PER L'EUROPA Italia NICOTERA 4 

ASSOCIAZIONE PEOPLE HELP THE PEOPLE Italia PALERMO 3 

CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PROMOZIONE 
DELL'EDUCAZIONE E LO SVILUPPO ASSOCIAZIONE Italia PALERMO 6 

MINE VAGANTI NGO Italia PERFUGAS 8 

ASSOCIAZIONE CULTURALE JUMPIN Italia POGGIARDO 13 

Agenzia di Promozione Integrata per i Cittadini in Europa Italia Reggio Calabria 1 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SINNOS Italia SIMAXIS 5 

COMUNE DI TORINO Italia TORINO 9 

Associazione Vele Corsare Italia Tortolì 4 

EURO SUD Italia TRIGGIANO 11 

GreenRope Italia Triggiano 8 

Erasmus Youth Club Italia Valdagno (VI) 3 

Connect Italia vasto 6 

Udruzenje mladih - Mlada aktivna Gracanica Kosovo Gracanica 8 

MUS-E KOSOVA Kosovo PRISHTINE 1 

FREE Letonia Daugavpils 3 

Biedriba ALIVE"" Letonia Jaunmārupe 2 

Jurmalas pilsetas Kauguru vidusskola Letonia Jurmala 2 

Meet Up Latvia Letonia Jūrmala 2 

Piepildito sapnu istaba Letonia Kandava 5 

Baltic Regional fund Letonia Riga 1 

Kulturas un izglitibas studija Talantu pilseta Letonia Riga 3 

Klubs Maja - jaunatne vienotai Eiropai Letonia Rīga 3 

Nodibinajums Alternativas aprupes centrs "Zelsirdibas 
maja""" Letonia Ventspils 3 

Ventspils Jauniesu dome Letonia Ventspils 5 

ASOCIACIJA AKTYVUS JAUNIMAS Lituania KAUNAS 11 

Erasmus Studentu Tinklas ESN Lietuva Lituania Kaunas 1 

Tarptautinis bendradarbiavimo centras Lituania Kaunas 4 

Unique projects Lituania Kaunas 17 

ASOCIACIJA APKABINK EUROPA Lituania 
MIKLUSENAI 
ALYTUS REGION 9 
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EUROPOS SAVANORIU TARNYBOS ASOCIACIJA SALTES Lituania VILNIUS 4 

Kurybos ir inovaciju laboratorija Lituania Vilnius 5 

Neribota-ateitis Lituania Vilnius 4 

UAB EU TRADE Lituania Vilnius 5 

VsI Inovaciju biuras Lituania Vilnius 14 

Youth Association YMCA Bitola Macedonia Bitola 3 

ASSOCIATION FOR RESEARCH EDUCATION AND 
DEVELOPMENT MARKETING GATE SKOPJE Macedonia 

KISELA VODA 
SKOPJE 8 

Amigdala - Zdruzenie za psihoterapija i edukacija Macedonia Skopje 5 

ASSOCIATION FOR VOLUNTEERISM VOLONTERSKI CENTAR 
SKOPJE Macedonia SKOPJE 6 

Association Humanost Macedonia Skopje 5 

ASSOCIATION OF VOLUNTEERING VOLONTERSKI CENTAR 
SKOPJE Macedonia SKOPJE 1 

CENTAR ZA MLADINSKI AKTIVIZAM CMA KRIK Macedonia SKOPJE 3 

CET PLATFORMA SKOPJE Macedonia SKOPJE 5 

Mladinski Senat Strumica Macedonia Strumica 3 

Center for education and development Macedonia Tearce 10 

Active Youth Malta Fgura 7 

TERRA DI MEZZO (TDM) 2000 MALTA Malta NAXXAR 3 

agara foundation Malta Zurrieq 3 

THE ASHA FOUNDATION Marea Britanie 
NR MITCHELDEAN 
GLOUCESTERSHIRE 6 

HANTA ASSOCIATES LIMITED Marea Britanie SURREY 3 

Centrul Republican pentru Copii si Tineret Artico Moldova Chisinau 4 

Institutul de Instruire in Dezvoltare MilleniuM"" Moldova Cricova 1 

Centrul pentru Cooperarea Tinerilor Moldova Tohatin 4 

MLADIINFO MONTENEGRO Muntenegru PODGORICA 1 

SOS TELEFON ZA ZENE I DJECU ZRTVE NASILJA Muntenegru PODGORICA 13 

STIFTELSEN DEN REISENDE HØGSKOLE Norvegia Øyer 3 

Digg'Out Olanda Almere 1 

Stichting Incombinacion Olanda Rijswijk ZH 1 

Youth Exchange Service Olanda Venhuizen 3 

FUNDACJA MLODZI DLA EUROPY Polonia BEDZIN 3 

Zespol Szkol Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Bialej Podlaskiej Polonia Biała Podlaska 3 

FUNDACJA NA RZECZ INTEGRACJI ZAWODOWEJ 
SPOLECZNEJ ORAZ ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI VIA"" Polonia Białystok 2 

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU Polonia KIELCE 2 

Stowarzyszenie Dakato Polonia Kraków 3 

FUNDACJA CENTRUM AKTYWNOSCI TWORCZEJ Polonia LESZNO 4 

Fundacja Instytut Aktywizacji i Rozwoju Spolecznego Polonia Lublin 14 
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Warminsko-Mazurska Wojewodzka Komenda 
Ochotniczych Hufcow Pracy Polonia Olsztyn 3 

Stowarzyszenie Grupa Dzialania"" Polonia Pleszew 8 

Walbrzyskie Stowarzyszenie Mlodziezy Polonia Walbrzych 5 

Stowarzyszenie Zmiana Tematu Polonia Warsaw 4 

Fundacja Atalaya Polonia Warszawa 3 

The Snow Mountain Community Fund Polonia Wójtowice 5 

SEMPER AVANTI Polonia WROCLAW 4 

Stowarzyszenie Sztukater Polonia Wrocław 10 

HEureka Generator Polonia Zamość 2 

CLUBE INTERCULTURAL EUROPEU Portugalia AMADORA 1 

ASSOCIACAO CHECK-IN - COOPERACAO E 
DESENVOLVIMENTO Portugalia BEJA 10 

Fundação Bracara Augusta Portugalia Braga 9 

Work Educate Study Train Portugalia Braga 7 

Edu2grow Portugalia 
Caldas da 
Rainha/Lisbon 4 

MUNICIPIO DE CASCAIS Portugalia CASCAIS 12 

Associação Sójovem das Saibreiras Portugalia Ermesinde 4 

Jovens Europa Portugalia Esposende 5 

Associação Portuguesa de Educação Ambiental Portugalia Lisboa 2 

ProAtlântico - Associação Juvenil Portugalia Oeiras 6 

ASSOCIACAO JUVENIL DA ILHA TERCEIRA Portugalia Praia da Vitória 8 

ASSOCIACAO CRISTA DA MOCIDADE DE SETUBAL Portugalia SETUBAL 3 

EXPERIMENTACULO ASSOCIACAO CULTURAL Portugalia SETUBAL 3 

ASSOCIAÇÃO NOVO MUNDO AZUL Portugalia Sobreda 3 

Grupo de Acção e Intercâmbio Artístico e Cultural GAIAC Portugalia Vila Nova de Gaia 4 

EVROPSKE CENTRUM MLADEZE BRECLAV - EUROPEAN 
YOUTH CENTRE BRECLAV Z.S. 

Republica 
Cehă BRECLAV 6 

BRNO FOR YOU ZS 
Republica 
Cehă BRNO 3 

FOUR LINKS Z.S. 
Republica 
Cehă BRNO 3 

MTÜ CORALIAM 
Republica 
Cehă Prague 4 

Youth for Youth, z.s. 
Republica 
Cehă Prague 7 

Free Youth z.s. 
Republica 
Cehă Praha 5 

Regionalnaya molodyezhnaya obschestvennaya 
organizatsiya Mir dlya molodyezhi" v Respublike 
Bashkortostan" Rusia Ufa 1 

Vega Omladinski Centar Serbia Belgrade 1 

Debatni klub Grada Nisa Serbia Nis 4 
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Novi Sad European Youth Capital- OPENS Serbia Novi Sad 8 

SFERA Srbija Serbia Novi Sad 8 

IUVENTA NEVLADINA ORGANIZACIJA UDRUZENJE Serbia SABAC 4 

YOUth Connect Slovacia Dolný Kubín 8 

SYTEV Slovacia 
Kysucké Nové 
Mesto 8 

Iniciatíva mladých Slovacia Prievidza 5 

A.D.E.L. - ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT, EDUCATION 
AND LABOUR Slovacia STROPKOV 11 

Youth Empowerment in a European Society Slovacia Studenec 7 

YOUTHFULLY YOURS SR Slovacia 
VRANOV NAD 
TOPL'OU 2 

ZAVOD ANIMA VITA Slovenia Kamnik 3 

MLADINSKI CENTER DRAVINJSKE DOLINE ZAVOD Slovenia KONJICE 3 

Javni zavod za kulturo, mladino in sport Litija Slovenia Litija 4 

Mladinski kulturni center Maribor Slovenia Maribor 9 

ASOCIACION LA ROTLLANA Spania BADALONA 2 

ASOCIACION MUNDUS - UN MUNDO A TUS PIES Spania BADALONA 5 

EUROCALETA (Salud Sport) Spania Cadiz 3 

ESPACIO TÉCNICO  DE INNOVACION Y FORMACION SL Spania CASTELLDEFELS 3 

Mille Cunti Spania Ciudad Real 5 

Sal Fuera Elx Spania Elche 2 

XERACION VALENCIA Spania GANDIA 9 

asociación las niñas del tul Spania GRANADA 4 

Amigos del Pueblo Saharaui de Herencia 'El Uali' Spania Herencia 5 

ASOCIACIÓN JUVENIL INTER Spania 
JEREZ DE LA 
FRONTERA 1 

ASSOCIACION AMIGOS DE EUROPA Spania Lucena 9 

ASOCIACION BUILDING BRIDGES Spania MADRID 2 

Asociación para la integración y Progreso de las Culturas 
Pandora Spania Madrid 4 

ASOCIACION PROJUVEN Spania MALAGA 3 

Asociación Juvenil Almenaras Spania Málaga 2 

Patronato Hogar Nuestra Señora de los Ángeles Spania Málaga 4 

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO Spania MURCIA 16 

T2E NO Spania Pontevedra 4 

Ticket2Europe Spania Pontevedra 3 

FUNDACION ASPAYM CASTILLA Y LEON Spania 
SIMANCAS 
VALLADOLID 6 

ASOCIACION PROMESAS Promotora de Metodologías 
Educativas para una Sociedad Alternativa y Sostenible Spania Valladolid 9 

ASOCIACIÓN PAIDEIA - PAIDEIA ASSOCIATION Spania 
VILLAFRANCA DE 
LOS BARROS 3 
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GALERÍA ALTERNATIVA Spania ZARAGOZA 6 

AFYONKARAHISAR SARIKIZ KALKINDIRMA DERNEGI Turcia Afyonkarahisar 2 

GULPEMBE EGITIM DERNEGI Turcia Ankara 4 

KalpAnkara Egitim ve Genclik Merkezi Dernegi Turcia Ankara 4 

LYKIA IZCILIK VE DOGA SPORLARI KULUBU DERNEGI Turcia ANTALYA 16 

ULUSLARARASI SURDURULEBILIR KALKINMA DERNEGI Turcia ARTUKLU MARDIN 9 

Belen Halk Egitim Merkezi Turcia Belen 4 

Belen Kaymakamligi Turcia Belen 10 

Genclik ve Degisim Dernegi Turcia Diyarbakir 10 

UCARLI GENCLIK DERNEGI Turcia DIYARBAKIR 1 

HAYAT BOYU OGRENIMI DESTEKLEME DERNEGI Turcia DUZCE 5 

Aydin Fotograf Sanati Dernegi Turcia Efeler 3 

Kultur Koprusu Egitim ve Genclik Dernegi Turcia Gaziantep 3 

European Integration Group Turcia Istanbul 4 

Symrnes Ogretmen Akademisi Turcia İzmir 8 

KAYSERI OLIMPIK GENCLIK SPOR VE IZCILIK KULUBU 
DERNEGI Turcia KAYSERI 3 

KASIF GENCLIK VE SPOR KULUBU DERNEGI Turcia Kecioren 4 

Dogaya Donus Genclik ve Spor Kulubu Dernegi Turcia KIRKLARELI 2 

Green Culture for Youth Turcia Yalova 3 

NGO Non-formal education for youth"" Ucraina Dnipro 1 

Civic Organization Development and Initiative"" Ucraina Dnipropetrovsk 6 

All-Ukrainian Association for Youth Co-operation 
Alternative-V Ucraina Kyiv 3 

Hromadska orhanizatsia 'Yevropeiskyi Rytm dlia Ukrainy' Ucraina Kyiv 4 

Non-Governmental Organisation Center for 
Euroinitiatives"" Ucraina Sumy 1 

KULTURALIS KAPCSOLATOKERT ALAPITVANY Ungaria BUDAPEST 3 

EMINA Pályaorientációs Alapítvány Ungaria Dombóvár 2 

Compass Európai Ifjúsági Közösségért Egyesület Ungaria Kaposvár 2 

Ifjusagi Szolgaltatok Orszagos Szovetsege Ungaria Kecskemet 2 

Informal group of students from Szeged Ungaria Szeged 5 

YOPA - FIATALOK AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTELÉRT 
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Ungaria SZEGED 51 

Támaszpont Mentalhigiénés Oktatási és Prevenciós 
Közhasznú Alapítvány Ungaria Veresegyház 3 

   1304 
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Figura 4.79 Repartiția numărului de organizații în domeniul Tineret cu rezidență în afara României  
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Figura 4.80 Repartiția numărului de participanți în domeniul Tineret din organizațiil cu rezidență în afara României  
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Cele 39 organizații/instituții de primire pentru lucrătorii de tineret din afara României au rezidența 

în 5 țări europene, cele mai multe fiind din România, după cum se poate observa în tabelul și 

diagramele următoare: 

Tabel 4.31 Repartiția participanților la mobilitățile în domeniul Tineret în funcție de instituția/organizația de trimitere 

Tara de rezidenta a organizatiilor de primire Numar de organizatii de primire Numar de participanti 

Muntenegru 1 39 

Portugalia 2 28 

Serbia 1 16 

România 35 1221 

 39 1304 

 

 

Figura 4.81 Repartiția numărului de participanți din domeniul Tineret din afara României în funcție de țara de rezidență a organizației de 

primire 

Muntenegru; 39; 
2,99%

Portugalia; 28; 
2,15%

Serbia; 16; 1,23%

România; 1221; 
93,63%

Repartitia numarului de  participanti din afara Romaniei in 
functie de tara de rezidenta a organizatiilor de primire 



                                                                             

129 | P a g e  
 

 

Figura 4.82 Repartiția numărului de organizații de primire în domeniul Tineret în funcție de țara de rezidență 

Cele 35 de instituții/organizații de primire din România sunt rezidente în 19 județe, repartiția 

acestora și a celor 1221 de participanți putându-se observa în tabelul și diagrama următoare: 

Tabel 4.32 Repartiția participanților la mobilitățile în domeniul Tineret în funcție județul instituției/organizației de primire din România 

Nr Crt Judetul Organizatiei de primire Numar de organizatii 
Numar de participanti din afara 

Romaniei 

1 Arad 1 38 

2 Brașov 1 18 

3 București 5 142 

4 Buzău 1 28 

5 Cluj 3 79 

6 Constanța 1 61 

7 Covasna 3 126 

8 Dolj 3 99 

9 Gorj 1 19 

10 Harghita 3 84 

11 Iași 2 55 

12 Maramureș 3 116 

13 Mehedinți 1 21 

14 Neamț 1 26 

Muntenegru; 1; 
2,56%

Portugalia; 2; 
5,13%

Serbia; 1; 2,56%

România; 35; 
89,74%

Repartitia numarului de organizatii de primire in functie de 
tara de rezidenta
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15 Olt 1 40 

16 Satu Mare 1 155 

17 Suceava 1 28 

18 Timiș 1 30 

19 Vâlcea 2 56 

  35 1221 

 

 

Figura 4.83 Repartiția numărului de organizații de primire în domeniul Tineret în funcție de județul de rezidență 

 

b) Elemente definitorii ale mobilității de personal 

Beneficiarii de mobilități din categoria ”Lucrători de tineret” din afara României în 2017 sunt, în 

proporție de 23%, din țări partenere și, în proporție de 77%, din țări ale programului (Figura 4.84). 
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Figura 4.84 Repartiția numărului de beneficiari de mobilități în domeniul Tineret în România în funcție de țara lor  de rezidență 

 

Figura 4.85 Repartiția numărului numărului de beneficiari în domeniul Tineret  in functie de tipul de activitate derulata  în România  

Lucrători de 
tineret din țări 
partenere; 305; 

23%

Lucrători de 
tineret din țări 

ale programului; 
1009; 77%

Repartiția numărului de beneficiari de mobilități 
în funcție de țările de rezidență

Mobilitatea 
personalului 

pentru formare; 
1090; 83,59%

Eveniment 
pentru stabilire 
de contacte; 30; 

2,30%

Job shadowing; 
31; 2,38%

Seminar; 
100; 

7,67%

Vizită de studiu; 
36; 2,76%

Alt tip de 
activitate; 17; 

1,30%
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Beneficiarii care au ales să bifeze răspunsul ”Alte activități” au precizat următoarele: participant 

la proiect, schimb de bune practici, formator, tabără de tineret, participare la ceremonia de 

deschidere a Youth Capital 2019 Novi Sad, schimb de tineri. 

b) Gradul de satisfacție al beneficiarilor: rezultatele învățării 

În ceea ce privește gradul de satisfacție al beneficiarilor de mobilități pentru tineret cu rezidența 

în afara României, peste 71% dintre participantți s-au declarat foarte satisfăcuți. Există însă și 

persoane care se consider destul de nesatisfăcuți (16) și chiar foarte nesatisfăcuți (8). 

 

Figura 4.86 Repartiția numărului de beneficiari în domeniul Tineret de în funcție de nivelul de satisfacție 

Așa cum reiese din Figura 4.87, beneficiarii consideră că rezultatele învățării obținute în timpul 

mobilității derulate în România au contribut într-o măsură mai mare la dezvoltarea lor personală 

(scor mediu 4.64) decât la cea profesională (4.30). Cele mai puține puncte a obținut contribuția 

mobilității la dezvoltarea abilității de a comunica în limba maternă (3.21), în timp ce scoruri medii 

între 4.54 si 4.58 au fost acordate pentru dezvoltarea competențelor interpersonale și sociale, a 

sensibilității și exprimării culturale, dar și a competențelor sociale, lingvistice și culturale.  
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Figura 4.87 Distribuția aprecierii rezultatelor învățării dobândite în timpul mobilității în domeniul Tineret 
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4.5.2 Lucrători de tineret cu rezidența în România 

a) Caracteristici ale instituțiilor/organizațiilor  de primire și de trimitere 

Cele 293 de beneficiari de mobilități pentru Tineret cu rezidență în România au fost selectați de 

un număr de 38 de instituții/organizații din 19 județe (Tabelul 4.32 și 4.33).  

Tabel 4.33 Repartiția organizațiilor de trimitere și a participanților la mobilități în domeniul Tineret 

Organizatia de trimitere din Romania 
Localitatea de 

rezidenta 
Judetul de 
rezidenta 

Numar de 
participanti 

ORGANIZATIA DE TRIMITERE DIN ROMANIA Arad Arad 11 

OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA Predeal Brașov 4 

ASOCIATIA GRUP EDUCATIONAL PENTRU SUSTINEREA 
TINERETULUI București București 7 

ASK YOURSELF București București 6 

ASOCIATIA A.R.T. FUSION București București 3 

ASOCIATIA ARMONIA EDUCATIVA București București 13 

ASOCIATIA CULTURALA PENTRU TEATRU SI ORIGAMI DIN 
ROMANIA-A.C.T.O.R. București București 10 

ASOCIATIA MONOMYTHS Buzău Buzău 4 

ASOCIATIA HAIR REDIVIVUS BUZAU Buzău Buzău 1 

ASOCIATIA VOX CIVICA Cluj Napoca Cluj 6 

ASOCIATIA DREAMS FOR LIFE Cluj Napoca Cluj 5 

ASOCIATIA EDUCATION STUDIO Cluj Napoca Cluj 8 

ASOCIATIA GRUPUL PONT PONT CSOPORTPONT GROUP Constanța Constanța 11 

YOUTH VISION Dobolii de Sus Covasna 8 

ASOCIATIA CULTURALA SI DE COMUNITATE DOBOLII DE SUS - 
FELDOBOLY KULTURALIS ES KOZOSSEGI EGYESULET. 

Sfântu 
Gheorghe Covasna 13 

ASOCIATIA CLUBUL TINERILOR DIN SFANTU GHEORGHE - 
SZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGI KLUB 

Sfântu 
Gheorghe Covasna 8 

ASOCIATIA YOUTH MEDIA"" Câmpeni Dolj 9 

CENTRUL EDUCATIONAL DE RESURSE SI TRAINING Craiova Dolj 6 

ASOCIATIA ACTIVE YOUROPE Craiova Dolj 6 

ASOCIATIA DEZVOLTARE SI PSIHOTERAPIE PRIN ACTIUNE Târgu Jiu Gorj 7 

ASOCIATIA TINERET PENTRU DEZVOLTARE DURABILA"" Betești Harghira 8 

ASOCIATIA BETFALVI IFJUSAGI SZERVEZET"" Bilbor Harghira 6 

ASOCIATIA YOUNG EUROPE SOCIETY 
Miercurea 
Ciuc Harghira 5 

ASOCIATIA INGENS RISUS Iași Iași 10 

ASOCIATIA INSTITUTUL DE CERCETARE SI STUDIUL CONSTIINTEI 
CUANTICE Iași Iași 15 

YOUTH ALMA Baia Mare Maramureș 11 

ASOCIATIA YELLOW SHIRTS Baia Mare Maramureș 5 
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ASOCIATIA YMCA BAIA MARE 
Sighetu 
Marmației Maramureș 7 

ASOCIATIA SZIGETI MAGYAR IFJUSÁGI SZERVEZET 
Drobeta Turnu 
Severin Mehedinți 5 

ASOCIATIA YOUTHOPOLIS Târgu Neamț Neamț 4 

ASOCIATIA PUZZLE OPTIMEAST TG. NEAMT Grădinile Olt 4 

ASOCIATIA ROMANA DE TEATRU PLAYBACK Slatina Olt 12 

ASOCIATIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA INSTRUMENTELOR 
STRUCTURALE"" Satu Mare Satu Mare 28 

ASOCIATIA CULTURALA PENTRU TINERII DIN SATU MARE - 
SZATMARI FIATALOKERT KULTURALIS EGYESULET Suceava Suceava 3 

AR VOCATIONAL AND INVESTMENT SOLUTIONS - ARVIS Suceava Suceava 2 

COLEGIUL NATIONAL PETRU RARES" SUCEAVA" Timișoara Timiș 15 

FUNDATIA JUDETEANA PENTRU TINERET TIMIS Drăgășani Vâlcea 2 

ASOCIATIA PRO DEZVOLTARE DACIA (APDD) 
Râmnicu 
Vâlcea Vâlcea 5 

Județul cu cei mai mulți participanți la mobilități de personal din domeniul Tineret este Covasna 

(29 beneficiari), care se situează după municipiul București (39 beneficiari).  

Tabel 4.34 Repartiția geografică a organizațiilor de trimitere și a participanților la mobilități în domeniul Tineret 

Judetul organizatiei de 
trimitere din Romania 

Numar de organizatii 
de trimitere 

Numar de participanti din 
Romania 

Arad 1 11 

Brașov 1 4 

București 5 39 

Buzău 2 5 

Cluj 3 19 

Constanța 1 11 

Covasna 3 29 

Dolj 3 21 

Gorj 1 7 

Harghira 3 19 

Iași 2 25 

Maramureș 3 23 

Mehedinți 1 5 

Neamț 1 4 

Olt 2 16 

Satu Mare 1 28 

Suceava 2 5 

Timiș 1 15 

Vâlcea 2 7 

 38 293 
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În diagramele următoare sunt prezentate repartițiile pe județe ale instituțiilor beneficiare de 

mobilități și ale numărului de participanți la mobilități de personal din domeniul Tineret.  

 

 

Figura 4.88 Repartiția geografică a instituțiilor de trimitere în domeniul Tineret 
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Figura 4.89  Repartiția geografică a beneficiarilor din România la mobilități în domeniul Tineret 

 

Un procent de peste 88% dintre beneficiarii de mobilitate își desfășoară activitatea în instituții din 

mediul urban. 

Tabel 4.35 Repartiția participanților la mobilități în funcție de mediul de rezidență în domeniul Tineret 

Mediul de rezidență al 
instituțiilor beneficiare Număr de participanți 

Procent  din numărul 
total de participanți 

Urban 258 88.05% 

Rural 35 11.95% 
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Repartiția  numarului lucratorilor de tineret din 
Romania participanti la mobilitate in functie de 
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Figura 4.90  Repartiția participanților la mobilități în domeniul Tineret în funcție de mediul de rezidență 

Ca și în 2017, organizațiile reprezentate în cel mai mare număr și cu cel mai mare număr de 

participanți la mobilități sunt cele de tip asociație, după cum se poate vedea în tabelul și diagrama 

următoare.  

Tabel 4.36 Repartiția instituțiilor de trimitere și a participanților din România la mobilități în domeniul Tineret în funcție de tipul instituției 

Tipul instituției beneficiare 
Număr 

instituții 

Liceu teoretic 2 

Asociatie 267 

Fundatie 15 

ONG 9 

 293 

 

 

Urban; 258; 
88,05%

Rural; 35; 
11,95%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de mediul 
de rezidență al instituțiilor beneficiare



                                                                             

139 | P a g e  
 

 

Figura 4.91 Repartiția participanților la mobilități din România în domeniul Tineret  în funcție de tipul instituției de trimitere 

b) Elemente definitorii ale mobilității de personal 

Așa cum se poate vedea din Figura 4.92, pentru 29% dintre persoanele care au participat la 

mobilități în scop de formare și și-au încărcat rapoartele în Mobility Tool+ a fost pentru prima oară 

când au fost implicate într-un astfel de proiect, în timp ce peste 70% sunt beneficiari cu ”vechime”, 

care au mai participat la proiecte de mobilitate în cadrul financiar anterior (2007-2013, prin 

programul Lifelong Learning) și/sau în cel actual, prin programul Erasmus + (Figura 4.91). 

 

Figura 4.92 Participanți la mobilități în domeniul Tineret în funcție de prima mobilitate 
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Figura 4.93 Participanți la mobilități în domeniul Tineret în funcție de numărul de mobilități efectuate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.94 Participanți la mobilități în domeniul Tineret în funcție de tipul de mobilitate 
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Conform graficului din Figura 4.95, peste 88% dintre beneficiarii de mobilitate declară că 

activitățile pe care le-au derulat au fost de formare.  

În ceea ce privește limba dominantă utilizată în timpul mobilităților de către beneficiari, aceasta 

a fost limba engleză în peste 98% din cazuri. Au mai fost menționate de asemenea limbile 

spaniolă și maghiară (Figura 4.95). 

 

Figura 4.95 Participanți la mobilități în domeniul Tineretului în funcție de limba folosită în mobilitate 

Peste 81% dintre ei raportează că și-au îmbunătățit competențele lingvistice (Figura 4.96) și în 

timpul derulării activităților. 

 

 

Figura 4.96 Participanți la mobilități în domeniul Tineretului în funcție dezvoltarea competențelor lingvistice 
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19%
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Repartiția numărului de respondenți 
în funcție de  răspunsurile date 

privind dezvoltarea compentețelor 
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c) Gradul de satisfacție al beneficiarilor: între motivație și rezultate 

În ceea ce privește motivația de a participa la mobilitatea de tip Erasmus+ (întrebare cu 

răspunsuri multiple), beneficiarii raportează că principalele 4 motive au fost: dobândirea de 

competențe pentru dezvoltarea personală și profesională; pentru a întâlni oameni noi; pentru a 

împărtăși propriile mele cunoștințe și abilități cu tinerii și cu alți lucrători tineri. Ca și în alți ani, 

motivația stabilirii unei relații de cooperare cu piața muncii a fost cea mai puțin relevantă și pentru 

beneficiarii din acest domeniu (Figura 4.97) ceea ce are probabil o legătură cu percepția 

lucrătorilor de tineret față de rolul lor pe care îl pot juca în extinderea cooperării dintre 

instituția/organizația lor și piața muncii. 
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Figura 4.97 Repartiția răspunsurilor în domeniul Tineretului referitor la motivația participării la mobilități de învățare 

 

În ceea ce privește rezultatele învățării dobândite în urma mobilității, participanții la proiectele de 

mobilitate în domeniul Tineretului sunt de acord mai degrabă că și-au dezvoltat competențele 

profesionale (Figura 4.98). 
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Figura 4.98 Repartiția răspunsurilor în domeniul Tineret referitor la competențele dobândite prin participarea la mobilități de învățare 
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Figura 4.99 Scoruri medii privind aprecierea contribuției mobilităților la dezvoltarea personală și profesională în domeniul Tineret 
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Datorită proiectelor de mobilitate, beneficiarii din domeniul Tineretului apreciază că au 

experimentat și dezvoltat noi practici de învățare (4.70 puncte), și-au dezvoltate competențe 

interpersoanle și sociale (4.68 puncte) și au împărtășit propriile cunoștințe și abilități cu formabili 

sau alte persoane (4.65 puncte) (Figura 4.99). 

În proporție de peste 86% participanții la o mobilitate în domeniul Tineretului declară că au primit 

o recunoaștere formală a activităților derulate în timpul programului de formare (Figura 4.100).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.100 Recunoașterea formală a activităților derulate în timpul mobilității de către participanții din domeniul Tineretului 

 

Această recunoaștere s-a materializat in Youthpass  pentru 247 dintre participanți, in timp ce 11 

dintre ei au primit un alt tip de certificat, în concordanță cu activitățile derulate în timpul mobilității 

(Figura 4.101). 
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răspunsurile date privind recunoasterea oficiala a 
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 Figura 4.101  Frecvența răspunsurilor privind tipurile de certificate primite în domeniul Tineret 

 
În ceea ce privește satisfacția personală față de perioada de mobilitate ca experiență de viața, 

mai mult de 86% dintre beneficiari se consideră extrem de satisfăcuți, în timp ce un singur 

participant se declară foarte nesatisfăcut (Figura 4.102) .  

Cu o singură excepție, participanții ar recomanda o astfel de experiență colegilor și ar mai 

participa în viitor la o activitate similară. 

 

Tabel 4.37 Repartiția răspunsurilor privind recomandarea experienței de mobilitate în domeniul Tineret 

Doriti sa recomandati  aceasta experienta unui coleg? 

Variante de raspuns Număr de participanți 

DA 292 

NU 1 

 

 

247

11

Youthpass Alt tip de certificat

Frecventa raspunsurilor privind tipul de certificat 
primit de participanti
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Figura 4.102  Reapartiția răspunsurilor privind nivelul de satisfacție în domeniul Tineret 

 
Conform Figurii 4.103 beneficiarii își propun să împărtășească experiența mobilității mai degrabă 

prin întâlniri directe cu colegii și prin canale mass media.  

 
Figura 4.103  Frecvența răspunsurilor privind modalitatea de diseminare a experienței în domeniul Tineret 
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4.6 Domeniul Învățământ Superior 
 
În 2017, au fost depuse și contractate 72 de proiecte de mobilitate la nivelul învățământului 

superior, cu un buget total de 25.706.431 de Euro, din care 3.312.650 de Euro au fost destinați 

sprijinirii misiunilor de predare ale cadrelor didactice în universități partenere din străinătate, în 

țăti ale Programului sau în țări partenere. Cadrele didactice din universități au primit un grant 

mediu de 891 de Euro, pentru a efectua în total un număr de 5146 de mobilități de predare și de 

formare. 

În cazul mobilităților din domeniul Educației universitare, se disting mobilități în state participante 

la programul Erasmus+ și mobilități în state partenere ale programului.  

4.6.1 Mobilități între România şi state participante la programul Erasmus+(KA103) 

4.6.1.1 Participanții la mobilități din statele participante la program care și-au completat rapoartele 

in Mobility Tool+ au fost in număr de 2222, provenind din 705 instituții și 30 de țări.  

a) Caracteristici ale instituțiilor/organizațiilor primire și de trimitere 

Cele mai multe instituții sunt din Franța (86) și Turcia (80), iar cele mai mulți participanți la 

mobilități sunt din Ungaria (500) și Franța (211). Numărul de instituții de trimitere și numărul de 
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participanți din țări ale programului, care au avut instituții de primire din România, sunt prezentate 

în tabelul și diagramele următoare. 

Tabel 4.38  Repartiția instituțiilor de trimitere și a participanților la mobilități de personal din domeniul Invățământ Superior 

Țara de rezidență a instituției de trimitere Numar de instituții Număr de participanți 

Austria 22 43 

Belgia 17 30 

Bulgaria 27 192 

Cipru 3 6 

Republica Cehă 19 46 

Germania 73 154 

Danemarca 6 16 

Estonia 3 5 

Grecia 20 92 

Spania 43 110 

Finlanda 14 24 

Franța 86 211 

Gibraltar 1 1 

Croația 8 20 

Ungaria 44 506 

Irlanda 4 6 

Islanda 2 2 

Italia 58 126 

Lituania 11 20 

Letonia 7 18 

Macedonia 3 6 

Olanda 14 27 

Norvegia 4 4 

Polonia 67 198 

Portugalia 26 76 

Suedia 6 8 

Slovenia 9 21 

Slovacia 12 52 

Turcia 80 175 

Marea Britanie 16 27 

 705 2222 
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Figura 4.104 Repartiția pe tări a instituțiilor de trimitere a beneficiarilor de mobilități în România din domeniul Invățământ Superior 
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Figura 4.105 Repartiția pe tări a beneficiarilor de mobilități în România din domeniul Invățământ Superior 

 

Cele 101 de instituții de primire din România au rezidența în 24 de județe și sunt de 12 tipuri. 

Cele mai multe organizații de primite sunt universități (67). În București au rezidența cele mai 

multe instituții/organizații de primire, iar în județul Cluj au fost primiți cei mai mulți participanți la 

mobilitate (635). Universitatea Babeș Bolyai a primit numătul cel mai mare de participanți (359). 

În tabelele și diagramele următoare sunt prezentate informații referitoare la 

instituțiile/organizațiile de primire din România. 
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 Tabel 4.39 Repartiția pe județe a instituțiilor de primire și a participanților la mobilități de personal din domeniul IS  

 

Tabel 4.40 Tipul instituțiilor de primire a participanților la mobilități de personal din domeniul Invățământ Superior                       

Tip de institutie de primire  Numar 

Institutie de invatamant superior 66 

Agentie universitara 1 

Asociatie 4 

Biblioteca 1 

Casa Corpului Didactic 1 

Centru educational 7 

Companie 10 

Institut de cercetare 3 

Liceu 2 

Scoală 3 

Județ Număr instituții/ organizații de primire Număr de participanți 

Alba 1 63 

Arad 3 15 

Argeș 1 40 

Bacău 2 28 

Bihor 4 200 

Brașov 3 97 

București 28 430 

Caraș Severin 1 1 

Cluj 12 626 

Constanța 6 77 

Covasna 2 3 

Dâmbovița 1 12 

Dolj 2 40 

Galați 2 30 

Gorj 2 21 

Hunedoara 2 6 

Iași 8 171 

Ilfov 1 1 

Mureș 5 26 

Prahova 2 2 

Satu Mare 2 3 

Sibiu 3 107 

Suceava 2 16 

Timiș 6 207 

 101 2222 
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Teatru 3 

Total 101 

 

Așa cum se poate vedea din Tabelul 4.38, dintre cele 101 instituții de primire din România, cele 

mai multe sunt instituții de învățământ superior, dar se regăsesc și 10 companii și alte tipuri de 

organizații care au primit în mobilități de formare cadre didactice universitare. 

Cele mai multe dintre aceste instituții sunt din Bucuresti (28), pe locurile următoare situându-se 

județele Cluj, Iași și Timiș (Figura 4.106), iar cei mai mulți participanți au ajuns în județele Cluj, 

Bihor și municipiul București (Figura 4.107). 

 
Figura 4.106 Repartiția pe județe a instituțiilor de primire din România din domeniul Invățământ Superior                       

 

Alba; 1; 0,99%

Arad; 3; 2,97%

Argeș; 1; 0,99%

Bacău; 2; 1,98%

Bihor; 4; 3,96%

Brașov; 3; 2,97%

București; 28; 27,72%

Caraș Severin; 1; 0,99%Cluj; 12; 11,88%

Constanț
a; 6; 

5,94%Covasna; 2; 1,98%

Dâmbovița; 1; 0,99%

Dolj; 2; 1,98%

Galați; 2; 1,98%

Gorj; 2; 1,98%

Hunedoara; 2; 1,98%

Iași; 8; 7,92%

Ilfov; 1; 0,99%

Mureș; 5; 
4,95%

Prahova; 2; 1,98%

Satu Mare; 2; 1,98%

Sibiu; 3; 2,97%

Suceava; 2; 1,98%

Timiș; 6; 
5,94%

Repartiția numărului de  instituții/organizații de primire  la mobilitate în 
România în funcție județul lor de rezidență 
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Figura 4.107 Repartiția pe județe a beneficiarilor de mobilități în România din domeniul Invățământ Superior                       

 

În ceea ce privește repartiția numărului de beneficiari de mobilități din țările participante la 

program în instituțiile de primire din România, cei mai mulți au fost primiți de Universitatea Babeș-

Bolyai din Cluj-Napoca (314), de Universitatea Sapienția din Cluj-Napoca (129) și de 

Universitatea din București (125), așa cum se poate vedea din Figura 4.108. 
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Satu Mare; 3; 0,14%

Sibiu; 107; 4,82%
Suceava; 16; 0,72%

Timiș; 207; 9,32%

Repartiția numărului de  participanți la mobilitate în România în funcție județul  
de rezidență  al instituțiilor/organizațiilor d primire
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Figura 4.108 Repartiția pe instituții de primire a beneficiarilor de mobilități în România din domeniul Invățământ Superior                       
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Activitățile derulate în mobilitate au fost de două tipuri. Conform datelor din tabelul și diagrama 

următoare, maim ult de 66% au fost mobilități de predare. 

 
Tabel 4.41 Tipul mobilităților de personal din domeniul Invățământ Superior                  

Tipul de mobilitate la care s-a participat 
Număr de 
răspunsuri 

Mobilitatea personalului pentru formare 745 

Misiune de predare 1477 

 

 
Figura 4.109 Repartiția beneficiarilor de mobilități în România pe tipuri de mobilitate din domeniul Invățământ Superior                       

 

b) Gradul de satisfacție al beneficiarilor 

Nivelul mediu de satisfacție privind experiența Erasmus în România a participanților la mobilități 

este de 4,86 din maximum 5, în creștere în comparație cu anul 2016 cu 0,04 puncte procentuale. 

Există însă, după cum se poate vedea din diagrama următoare, câte doi participanți destul de 

nesatisfăcuți și foarte nesatisfăcuți. De asemenea, 6 din cei 2222 de participanți nu ar recomanda 

experiența unei mobilități unui coleg. 

 

Mobilitatea 
personalului 

pentru 
formare; 

745; 33,53%

Misiune de 
predare; 

1477; 
66,47%

Repartiția numărului de  respondenți în 
funcție de tipul mobilității efectuate în 

România
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Figura 4.110 Repartiția beneficiarilor de mobilități în România în funcție de nivelul de satisfacție din domeniul Invățământ Superior                       

 

c) Impactul mobilității asupra beneficiarului și instituției de trimitere 

În ceea ce privește percepția modului în care participarea la mobilitatea de predare/formare a 

contribuit la dezvoltarea lor personală și profesională, participanții sunt într-o mare măsură de 

acord că a fost important faptul că au putut să-și împărtășească cunoștințele și abilitățile cu 

studenții și cu alte persoane (72,50%), dar și pentru că și-au îmbunătățit și/sau extins rețeaua de 

contacte, și-au intensificat cooperarea cu parteneri (64%). 

Foarte satisfăcut; 
1929; 86,81%

Destul de 
satisfăcut; 279; 

12,56%

Nici satisfăcut, 
nici nesatisfăcut; 

10; 0,45%

Destul de 
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0,09%

Foarte 
nesasisfăcut; 2; 

0,09%

Repartiția numărului de  respondenți în funcție de  nivelul de 
satisfacție declarat privind mobilitatea în România
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Figura 4.111 Frecvența aprecierilor beneficiarilor de mobilități în România față de dezvoltarea personală și profesională din domeniul 

Invățământ Superior                       
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Figura 4.112 Percepția beneficiarilor de mobilități în România față de impactul lor asupra instituțiilor de trimitere din domeniul Invățământ 

Superior                       

În figura 4.112 se poate vedea că beneficiarii consideră că impactul pe care mobilitatea o va avea 

asupra instituției de trimitere este legat în primul rând de incheierea sau intensificarea de contacte 

cu instituția de primire(4.41 de puncte), de internationalizarea organizației (4.31 de puncte), dar 

și de ”internaționalizarea la domiciliu” a studenților non-mobili, cărora le pot livra acum o altă 

perspectivă (4.27 puncte).  
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4.6.1.2 Participanții la mobilități din România în statele participante la program 

Participanții la mobilități din România în statele participante la program care și-au completat 

rapoartele in Mobility Tool+ au fost in număr de 4238, provenind din 69 de instituții de învățământ  

superior.  

a) Caracteristici ale instituțiilor/organizațiilor de primire și de trimitere 

Cele mai multe instituții de primire ale cadrelor didactive universitare din România sunt din Franța 

(117) și Italia (97), iar cele mai mulți participanți la mobilități au fost in Ungaria (776) și Italia (523). 

Numărul de instituții de trimitere și numărul de participanți din țări ale programului, care au avut 

instituții de primire din România sunt prezentate în tabelul și diagramele următoare. 

Tabel 4.42 Repartiția instituțiilor de primire și a participanților la mobilități de personal din domeniul Invățământ Superior 

Țara de rezidență a Instituţiei de primire Număr de instituții Număr de participanți 

Austria 27 54 

Belgia 20 59 

Bulgaria 28 243 

Cipru 7 47 

Croația 13 51 

Danemarca 7 23 

Estonia 7 3 

Finlanda 3 22 

Franța 117 427 

Germania 81 176 

Grecia 34 276 

Irlanda 8 12 

Islanda 5 7 

Italia 97 523 

Letonia 7 19 

Lituania 8 20 

Luxemburg 1 1 

Macedonia 4 17 

Malta 3 21 

Marea Britanie 8 45 

Norvegia 5 7 

Olanda 17 42 

Polonia 62 225 

Portugalia 36 263 

Republica Cehă 16 63 

Slovacia 16 102 

Slovenia 6 32 

Spania 65 395 

Suedia 6 11 
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Turcia 75 276 

Ungaria 52 776 

Total 841 4238 

  

 
 

Figura 4.113 Repartiția pe tări a instituțiilor de primire a beneficiarilor de mobilități în România din domeniul Invățământ Superior                       
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Figura 4.114 Repartiția pe tări a beneficiarilor de mobilități dîn România din domeniul Invățământ Superior                       

 

Cele 69 de instituții de trimitere din România au rezidența în 21 de județe și sunt doar instituții de 

învățământ superior. Cei mai mulți participanți la mobilitățile de personal au fost trimiși de 

Universitatea din Oradea (535), urmată de Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca (363) și 

de Universitatea Al.I. Cuza din Iași (247). În tabelele și diagramele următoare sunt prezentate 

informații referitoare la instituțiile/organizațiile de trimitere din România. 
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 Tabel 4.43 Repartiția pe județe a instituțiilor de primire și a participanților la mobilități de personal din domeniul IS  

Județ de 
rezidență 

Număr de 
participanți 

Procent din numărul 
total de participanți 

Număr instituții 
beneficiare 

Procent din numarul total de 
instituții beneficiare 

Alba 92 2.86% 1 1.49% 

Arad 67 2.08% 2 2.99% 

Argeș 82 2.55% 1 1.49% 

Bacău 72 2.24% 2 2.99% 

Bihor 614 19.07% 3 4.48% 

Brașov 119 3.70% 2 2.99% 

București 525 16.31% 20 29.85% 

Caraș Severin 19 0.59% 1 1.49% 

Cluj 720 22.37% 8 11.94% 

Constanța 110 3.42% 4 5.97% 

Dâmbovița 45 1.40% 1 1.49% 

Dolj 190 5.90% 2 2.99% 

Galați 156 4.85% 2 2.99% 

Gorj 61 1.89% 1 1.49% 

Hunedoara 60 1.86% 1 1.49% 

Iași 533 16.56% 5 7.46% 

Mureș 125 3.88% 3 4.48% 

Prahova 16 0.50% 1 1.49% 

Sibiu 131 4.07% 3 4.48% 

Suceava 91 2.83% 1 1.49% 

Timiș 410 12.74% 5 7.46% 

 4238  69  
 

Tabel 4.44 Repartiția participanților la mobilități de personal din domeniul Invățământ Superior pe instituții de trimitere 

Nr Institutia beneficiara 
Numar de 

participanti Județ 

1 UNIVERSITATEA DIN ORADEA 535 Bihor 

2 UNIVERSITATEA BABES BOLYAI 363 Cluj 

3 UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI 247 Iași 

4 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA 190 Timiș 

5 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 182 Dolj 

6 UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI 177 Iași 

7 UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA 149 Timiș 

8 UNIVERSITATEA SAPIENTIA DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 134 Cluj 

9 UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV 114 Brașov 
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10 
UNIVERSITATEA DE MEDICINA, FARMACIE, STIINTE SI TEHNOLOGIE DIN 
TARGU MURES 106 Mureș 

11 UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI 104 București 

12 UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU 94 Sibiu 

13 UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 92 Alba 

14 UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA 91 Suceava 

15 UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI 87 București 

16 UNIVERSITATEA DIN PITESTI 82 Argeș 

17 UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI 78 Galați 

18 UNIVERSITATEA DANUBIUS DIN GALATI 78 Galați 

19 UNIVERSITATEA CRESTINA PARTIUM 72 Bihor 

20 SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE 65 București 

21 UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACAU 64 Bacău 

22 UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANCUSI TARGU JIU 61 Gorj 

23 UNIVERSITATEA DIN PETROSANI 60 Hunedoara 

24 
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A 
BANATULUI REGELE MIHAI I AL ROMANIEI DIN TIMISOARA 58 Timiș 

25 UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA 55 Constanța 

26 UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA 52 Cluj 

27 UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE GEORGE ENESCU DIN IASI 47 Iași 

28 UNIVERSITATEA ROMANO AMERICANA ASOCIATIE 46 București 

29 
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION 
IONESCU DE LA BRAD DIN IASI 46 Iași 

30 UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE 45 Dâmbovița 

31 
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-
NAPOCA 44 Cluj 

32 
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ 
NAPOCA 44 Cluj 

33 UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD 43 Arad 

34 UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA 40 Cluj 

35 ACADEMIA TEHNICA MILITARA 38 București 

36 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI 33 București 

37 ACADEMIA FORTELOR TERESTRE NICOLAE BALCESCU 29 Sibiu 

38 UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU 28 București 

39 UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA 27 Constanța 

40 UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS DIN ARAD 24 Arad 

41 ACADEMIA NAVALA MIRCEA CEL BATRAN 23 Constanța 

42 INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA 22 Cluj 

43 UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE (U.N.A.) 21 București 

44 ACADEMIA DE MUZICA GHEORGHE DIMA 21 Cluj 

45 UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU" DIN RESITA 19 
Caraș 
Severin 

46 UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI 18 București 
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47 UNIVERSITATEA SPIRU HARET 16 București 

48 UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T.POPA IASI 16 Iași 

49 UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE PLOIESTI 16 Prahova 

50 UNIVERSITATEA NATIONALA DE MUZICA BUCURESTI 11 București 

51 UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TARGU MURES 10 Mureș 

52 UNIVERSITATEA ECOLOGICA DIN BUCURESTI 9 București 

53 
UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA 
ION LUCA CARAGIALE DIN BUCURESTI 9 București 

54 UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR DIN TÂRGU MUREȘ 9 Mureș 

55 UNIVERSITATEA TIBISCUS DIN TIMISOARA 9 Timiș 

56 UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA 8 Bacău 

57 UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU 8 București 

58 UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR ORGANIZATIE NONPROFIT 8 București 

59 UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA 8 Dolj 

60 UNIVERSITATEA ROMANO GERMANA DIN SIBIU 8 Sibiu 

61 UNIVERSITATEA AGORA 7 Bihor 

62 
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN 
BUCURESTI 6 București 

63 ACADEMIA DE POLITIE ALEXANDRU IOAN CUZA 6 București 

64 UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE CAROL I 6 București 

65 ACADEMIA FORTELOR AERIENE HENRI COANDA 5 Brașov 

66 UNIVERSITATEA ANDREI ȘAGUNA 5 Constanța 

67 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI 4 București 

68 UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES TIMISOARA 4 Timiș 

69 
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE'CAROL DAVILA' DIN 
BUCURESTI 2 București 

  4238  
                       

 

Cele mai multe dintre aceste instituții sunt din Bucuresti (20), pe locurile următoare situându-se 

județele Cluj, Timiș și Iași (Figura 4.116), iar cei mai mulți participanți au plecat din județele Cluj, 

Bihor, municipiul București și Iași (Figura 4.115). 
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Figura 4.115 Repartiția pe județe a instituțiilor de trimitere din România din domeniul Invățământ Superior                       
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Figura 4.116  Repartiția pe județe a beneficiarilor de mobilități din România din domeniul Invățământ Superior                       

 

b) Elemente definitorii ale mobilității de personal 

În ceea ce privește numărul de mobilități efectuate, doar 24.45% dintre beneficiari au declarat că 

aceasta a fost prima mobilitate la care au participat (Figura 4.117), in timp ce peste 75% au 

derulat mai mult de 2 mobilități de-a lungul carierei universitare. Dintre aceștia din urmă, peste 

10% au în palmares mai mult de 10 mobilități. 
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Repartiția numărului de participanţi la mobilitate în funcţie de  
județele de rezidență  ale instituţiilor de trimitere
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Figura 4.117 Repartiția beneficiarilor de mobilități din România în funcție de prima mobilitate din domeniul Invățământ Superior                       

 
Figura 4.118  Repartiția beneficiarilor de mobilități din România în funcție de numărul de mobilități din domeniul Invățământ Superior                       

 

In ceea ce privește încheierea unor acorduri de mobilitate înainte de derularea propriu-zisă, 

beneficiarii declară în procent de peste 96% că au semnat un astfel de acord cu instituția 

beneficiară. Totuși, un număr de 132 de cadre didactice au declarat că un astfel de acord nu s-a 

încheiat (Figura 4.119). Peste 76% dintre respondenți consideră că instituția de trimitere 

încurajează în mod activ mobilitatea personalului (Figura 4.120). 
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Figura 4.119 Repartiția beneficiarilor de mobilități din România în funcție acordurile de  mobilitate din domeniul Invățământ Superior                       

 

 
Figura 4.120 Repartiția beneficiarilor de mobilități din România în funcție de opinia privind măsura în care instituția de trimitere încurajează 

mobilitate din domeniul Invățământ Superior 

  

Activitățile derulate în mobilitate au fost de două tipuri. Conform datelor din tabelul și diagrama 

următoare, repartiția participanților pe cele două tipuri a fost aproximativ egală. 
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Repartiția numărului de respondenți în funcție de  
răspunsurile date privind  măsura  în care instituţia de 

trimitere încurajează mobilitatea



                                                                             

171 | P a g e  
 

Tabel 4.45 Tipul mobilităților de personal din domeniul Invățământ Superior din România                

Tipul de mobilitate la care s-a participat 
Număr de 
răspunsuri 

Mobilitatea personalului pentru formare 2137 

Misiune de predare 2101 

 

 

 
 

Figura 4.121  Repartiția beneficiarilor de mobilități din România în funcție tipuri de mobilitate din domeniul Invățământ Superior                       

 

Beneficiarii au menționat și alte tipuri de activități derulate în timpul periodei de mobilitate, pe 
lângă activitatea principală de predare sau formare, după cum urmează: 
 

Tabel 4.46 Tipuri de activități incluse în perioada de mobilitate din domeniul Invățământ Superior  din România            

 

Activitatea dumneavoastră în mobilitate a inclus: 
Număr de 
răspunsuri 

Cursuri la distanță / cursuri online 69 

Participarea la teste / examene 155 

Supravegherea cercetării studenților 379 

Participarea la o săptămână de formare a personalului 631 

Job-shadowing 792 

Învăţare bazată pe probleme/ studii de caz 879 

Evenimente și seminarii comune 1085 

Activități de cercetare proprii 1275 

Mobilitatea 
personalului 

pentru formare; 
2137; 50,42%

Misiune de 
predare; 2101; 

49,58%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de tipul 
de mobilitate la care au participat
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Activitati culturale 1862 

Planificarea viitoarei cooperări Erasmus + 1883 

Tutoriale / seminarii / workshop-uri 1911 

Prelegeri 2310 

 

c) Gradul de satisfacție al beneficiarului: între motivație și rezultate 

În ceea ce privește motivația participanților la mobilitățile de personal, respondenții consideră că 

cel mai mult a contat dorința de a dobândi cunoștințe și know-how specific profesiei, nevoia de 

a-și crea noi contacte sau de a-și extinde rețeaua profesională (Figura 4.122). 

 
Figura 4.122 Repartiția răspunsurilor beneficiarilor de mobilități din domeniul Invățământ Superior din România cu privire la motivația 

participării 

 

 

393

618

940

1284

1316

1708

1712

1913

2073

2231

2424

2503

2542

2670

2757

3201

3435

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Pentru a extinde cooperarea cu piaţa muncii

Pentru a primi un grant Erasmus+

Pentru a-mi creşte şansele de angajare şi oportunităţile în carieră

Crearea de efecte privind dezvoltarea curriculară, dezvoltarea de …

Pentru a îmbunătăți serviciile oferite de instituția mea de trimitere

Pentru a experimenta  și a-mi dezvolta noi practici de învățare și …

Creșterea calității și cantității  mobilității studenţilor și a …

Să-mi împărtășesc propriile cunoștințe și abilități cu studenţii

Pentru a-mi îmbunătății abilitățile de comunicare în limbi străine

Pentru a-mi spori satisfacția privind locul de muncă

Pentru a întâlni oameni noi

Pentru a obține abilități practice relevante pentru locul actual de …

Pentru a-mi spori cunoștințele în domeniile sociale, lingvistice și / …

Consolidarea cooperării cu o instituție parteneră

Pentru a-mi dezvolta propriile competențe în domeniul …

Pentru a-mi crea noi contacte / extinde rețeaua mea profesională

Pentru a  dobândi   cunoștințe și know-how specific profesiei din …

Frecvența răspunsurilor participanților  la mobilitate Erasmus +  în 
domeniul Educației universitare privind motivația participării

Număr respondenți



                                                                             

173 | P a g e  
 

 
 

Figura 4.123 Repartiția răspunsurilor beneficiarilor de mobilități din România cu privire la modalitățile de recunoaștere a mobilității din 

domeniul Invățământ Superior                       

În ceea ce privește modul în care participanții la mobilități consideră că aceasta va fi recunoscută 

de instituția de trimitere, predomină răspunsurile legate de evaluarea performanței anuale. Există 

totuți 181 de persoane care consideră că nu va exista o reunoaștere, dar și 14 care se asteaptă 

la o mărire de salariu (Figura 4.123).            

Beneficiarii de mobilitate au fost solicitați să răspundă cât de satisfăcuți sunt de nivelul de 

recunoaștere a mobilității pe care au efectuat-o. In proporție de 77.80% aceștia s-au declarat 

multumiți, dar un număr de 372 de participanți consideră că nu sunt mulțumiți (Figura 4.124). 

 
 
Figura 4.124 Repartiția răspunsurilor beneficiarilor de mobilități din România cu privire la recunoașterea mobilității din domeniul Invățământ 

Superior                       
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Figura 4.125 Răspunsurile beneficiarilor de mobilități din România în funcție de modul de împărtățire a experienței din mobilitate din 

domeniul Invățământ Superior    

 

Beneficiarii își propun să împărtășească această experiență mai ales prin întâlniri cu colegii de 

departament și mai puțin prin canale media. Un număr de 30 de participanți declară că nu 

intenționează să facă acest demers (Figura 4.125).                    

Nivelul mediu de satisfacție privind experiența Erasmus a participanților la mobilități din România 

este de 4,95 puncte din maximum 5, în creștere în comparație cu anul 2016 cu 0,04 puncte 

procentuale. Există însă, după cum se poate vedea din diagrama următoare, 3 participanți foarte 

nesatisfăcuți (Figura 4.126) De asemenea, 5 din cei 4238 de participanți nu ar recomanda 

experiența unei mobilități unui coleg. 
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Figura 4.126 Repartiția beneficiarilor de mobilități din România în funcție de nivelul de satisfacție - domeniul Invățământ Superior            

 

d)Impactul mobilităților asupra beneficiarilor și instituției de trimitere 

Participanții sunt într-o mare măsură de acord că participarea la mobilitatea de predare/formare 

a contribuit la dezvoltarea lor personală și profesională mai ales prin oportunitatea de a învăța 

din bunele practici de peste hotare (76%), de a-și împărtăși cunoștințele și abilitățile cu studenți 

și cu alte persoane (75%), precum și prin îmbunătățirea și/sau extinderea rețelei lor profesionale 

(71.66%) (Figura 4.127). 
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Figura 4.127 Frecvența aprecierilor beneficiarilor de mobilități în România față de dezvoltarea personală și profesională din domeniul 

Invățământ Superior                       
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Figura 4.128 Percepția beneficiarilor de mobilități din România față de dezvoltarea personală și profesională din domeniul Invățământ 

Superior                       

 

În figura 4.129 se poate vedea că beneficiarii consideră că impactul pe care mobilitatea o va avea 

asupra instituției de trimitere este legat în primul rând de crearea unor cooperări noi sau la 

intensificarea celor existente cu instituția parteneră (4.60 puncte), de internationalizarea 

organizației de trimitere (4.57 de puncte), dar și de ”internaționalizarea la domiciliu” a studenților 

non-mobili, cărora le pot livra acum o altă perspectivă (4.42 puncte).  
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Figura 4.129  Percepția beneficiarilor de mobilități din România față de impactul lor asupra instituțiilor de trimitere din domeniul Invățământ 

Superior                       
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4.6.2 Mobilități între România şi state partenere ale programului Erasmus+ (KA107) 

4.6.2.1 Participanții la mobilități din statele partenere ale programului  

Participanții la mobilități din statele partenere ale programului care și-au completat rapoartele in 

Mobility Tool+ au fost în număr de 1010, provenind din 266 de instituții și 64 de țări.  

a) Caracteristici ale instituțiilor/organizațiilor de primire și de trimitere 

Cele mai multe instituții de trimitere au rezidența în Rusia (27), Ucraina (17) și China (13), iar 

cele mai mulți participanți la mobilități sunt din Albania (99), Serbia (62) și Israel (61). Numărul 

de instituții de trimitere și numărul de participanți din țări partenere ale programului care au 

participat la mobilități în România sunt prezentate în tabelul și diagramele următoare. 

Tabel 4.47  Repartiția instituțiilor de trimitere și a participanților la mobilități de personal din domeniul Invățământ Superior din țările 

partenere în România 

Țara de rezidență a instituției de trimitere Numar de instituții Număr de participanți 

Africa de Sud 5 13 

Albania 10 99 

Algeria 5 16 

Argentina 1 1 

Armenia 7 20 

Australia 3 4 

Azerbaidjan 8 36 

Belarus 3 31 
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Benin 1 5 

Bosnia și Herțegovina 7 29 

Botswana 1 1 

Brazilia 3 3 

Cambodgia 3 5 

Camerun 2 5 

Canada 5 9 

Chile 1 1 

China 13 20 

Coreea de Sud 3 7 

Costa Rica 1 2 

Cuba 1 1 

Ecuador 1 1 

Egipt 5 42 

Filipine 2 8 

Georgia 3 12 

Haiti 1 3 

Honduras 1 5 

Indonezia 6 10 

Iordania 3 8 

Iran 5 33 

Israel 7 61 

Japonia 7 15 

Kazahstan 5 16 

Kenya 1 3 

Kirghizstan 1 2 

Kosovo 1 3 

Laos 1 10 

Liban 4 8 

Libia 1 6 

Malaezia 3 6 

Maroc 6 33 

Maurițius 1 6 

Mexic 1 1 

Moldova 15 60 

Muntenegru 3 34 

Namibia 1 4 

Nepal 1 6 

Nicaragua 1 4 

Palestina 1 2 

Panama 1 1 
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Rusia 27 91 

Senegal 1 6 

Serbia 12 62 

Sri Lanka 1 5 

SUA 14 22 

Tadjikistan 1 2 

Taiwan 1 1 

Thailanda 4 9 

Togo 1 1 

Tunisia 3 24 

Turkmenistan 1 4 

Ucraina 17 44 

Uzbekistan 6 17 

Venezuela 1 1 

Vietnam 4 10 

 266 1010 
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Figura 4.130 Repartiția pe tări partenere a instituțiilor de trimitere a beneficiarilor de mobilități în România din domeniul Invățământ Superior 
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Figura 4.131 Repartiția pe tări partenere a beneficiarilor de mobilități în România din domeniul Invățământ Superior 

 

Cele 37 de instituții de primire din România au rezidența în 17 de județe și sunt doar instituții de 

învățământ superior. Cele mai multe instituții/organizații de primire au rezidența în București (7) 

și Cluj (5), iar în județele Iași, Argeș și Cluj au fost primiți cei mai mulți participanți la mobilitate. 
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diagramele următoare sunt prezentate informații referitoare la instituțiile/organizațiile de primire 

din România. 

 

 Tabel 4.48 Repartiția pe județe a instituțiilor de primire și a participanților la mobilități de personal din domeniul IS  

Județ 
Număr instituții/ organizații de 

primire Număr de participanți 

Alba 1 25 

Arad 2 6 

Argeș 1 163 

Bacău 1 12 

Bihor 1 54 

Brașov 2 56 

București 7 43 

Cluj 5 128 

Constanța 2 19 

Dolj 2 11 

Galați 2 124 

Iași 3 149 

Mureș 2 44 

Prahova 1 32 

Sibiu 1 42 

Suceava 1 18 

Timiș 3 84 

 37 1010 
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Figura 4.132 Repartiția pe județe a instituțiilor de primire din România din domeniul Invățământ Superior 
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Figura 4.133 Repartiția pe județe a beneficiarilor de mobilități în România din domeniul Invățământ Superior 
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Figura 4.134 Repartiția pe instituții de primire a beneficiarilor de mobilități în România din domeniul Invățământ Superior 

 

b) Elemente definitorii ale mobilităților de personal 

Activitățile derulate în mobilitate au fost de două tipuri. Conform datelor din tabelul și diagrama 

următoare, mai mult de 57% au fost mobilități pentru formare. 
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Tabel 4.49 Tipul mobilităților de personal din domeniul Invățământ Superior                  

Tipul de mobilitate la care s-a participat 
Număr de 
răspunsuri 

Mobilitatea personalului pentru formare 580 

Misiune de predare 430 

 

 
Figura 4.135 Repartiția beneficiarilor de mobilități în România pe tipuri de mobilitate din domeniul Invățământ Superior 

 

c) Gradul de satisfacție al beneficiarilor 

Nivelul mediu de satisfacție privind experiența Erasmus în România a participanților la mobilități 

provenind din țări partenere ale programului este de 4,90 puncte din maximum 5, în creștere în 

comparație cu anul 2016 cu 0,02 puncte procentuale. Există însă, după cum se poate vedea din 

diagrama următoare, 3 participanți care nu au o opinie referitoare la nivelul de satisfacție. De 

asemenea, 1 din cei 1010 de participanți nu ar recomanda experiența unei astfel de mobilități 

unui coleg. 
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Figura 4.136 Repartiția beneficiarilor de mobilități în România în funcție de nivelul de satisfacție din domeniul Invățământ Superior 

 

d)Impactul mobilităților asupra beneficiarului și instituției de trimitere 

În ceea ce privește percepția modului în care participarea la mobilitatea de predare/formare a 

contribuit la dezvoltarea lor personală și profesională, participanții cu rezidență în țările partenere 

ale programului sunt într-o mare măsură de acord că a fost important faptul că și-au îmbunătățit 

și/sau extins rețeau profesională și de contacte (79%), că au putut să-și împărtășească 

cunoștințele și abilitățile cu studenții și cu alte persoane (78%), dar și că au învățat din bunele 

practici din România (74%). 
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Figura 4.137 Frecvența aprecierilor beneficiarilor de mobilități în România față de dezvoltarea personală și profesională din domeniul 

Invățământ Superior 
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Figura 4.138 Percepția beneficiarilor de mobilități în România față de dezvoltarea lor personală și profesională din domeniul Invățământ 

Superior 
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Figura 4.139 Percepția beneficiarilor de mobilități în România față de impactul lor asupra instituțiilor de trimitere din domeniul Invățământ 

Superior 

 

În figura 4.139 se poate vedea că beneficiarii consideră că impactul pe care mobilitatea o va avea 

asupra instituției de trimitere este legat în primul rând de incheierea sau intensificarea de contacte 

cu instituția de primire(4.70 de puncte), de internationalizarea organizației (4.68 de puncte), dar 

și de ”internaționalizarea la domiciliu” a studenților non-mobili și la creșterea calității și cantității 

de mobilitate a studenților și cadrelor didactice din instituția de origine  (4.49 puncte).  

4.6.2.2 Participanții la mobilități din România în statele partenere ale programului care și-au 

completat rapoartele in Mobility Tool au fost in număr de 908, provenind din 36 de instituții de 

trimitere.  
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Va duce la introducerea de schimbări în organizarea/managementul instituţiei…

A dus la introducerea de schimbări în organizarea/managementul instituţiei…

Va duce la folosirea de noi metode de predare/formare/abordări/bune practici în…

A dus la folosirea de noi metode de predare/formare/abordări/bune practici în…

Va duce la cooperări noi/intense cu instituția parteneră

A dus  la cooperări noi/intense cu instituția  parteneră

Va duce la internaționalizarea organizației mele de trimitere

A dus la internaționalizarea organizației mele de trimitere

Va duce la implicarea mai puternică a instituției  mele în dezvoltarea curriculară

A dus la implicarea mai puternică a instituției  mele în dezvoltarea curriculară

Va duce la introducerea de schimbări în organizarea/managementul instituţiei…

A dus la introducerea de schimbări în organizarea/managementul instituţiei mele…

Scoruri medii rezultate din aprecierile respondenților privind impactul  determinat 

de mobilitate la nivelul instituțiilor de trimitere 

Scor mediu
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Beneficiarii de mobilități au fost găzduiți de 230 de instituții din 66 de țări partenere ale 

programului Erasmus+. Cele mai multe instituții de primire ale cadrelor didactive universitare din 

România sunt din Rusia (20) și Ucraina (12), iar cele mai mulți participanți la mobilități au fost in 

Albania (83) și Israel (74). Numărul de instituții de primire și numărul de participanți din România 

sunt prezentate în tabelul și diagramele următoare. 

Tabel 4.50 Repartiția instituțiilor de primire și a participanților la mobilități de personal din domeniul Invățământ Superior  

Țara de rezidență a Instituţiei de primire Număr de instituții Număr de participanți 

Albania 7 83 

Armenia 7 12 

Australia 2 4 

Azerbaidjan 4 15 

Bosnia și Herțegovina 9 40 

Benin 1 1 

Bolivia 1 3 

Brazilia 2 5 

Botswana 1 5 

Belarus 2 12 

Canada 6 16 

Chile 1 3 

Camerun 1 2 

China 11 18 

Columbia 1 1 

Costa Rica 1 3 

Cuba 1 3 

Algeria 2 5 

Egipt 5 45 

Georgia 2 8 

Honduras 1 2 

Haiti 1 2 

Indonezia 5 8 

Israel 8 74 

India 7 10 

Iran 4 21 

Iordania 3 12 

Japonia 4 9 

Kenya 1 2 

Kirghizstan 1 1 

Cambodgia 2 9 
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Coreea de Sud 3 8 

Kazahstan 5 13 

Laos 1 11 

Liban 2 5 

Sri Lanka 1 8 

Maroc 5 45 

Moldova 11 45 

Muntenegru 3 26 

Mongolia 1 3 

Maurițius 1 6 

Mexic 3 4 

Malaezia 2 6 

Namibia 1 4 

Nicaragua 1 4 

Nepal 2 14 

Panama 1 1 

Filipine 2 7 

Palestina 1 2 

Serbia 10 70 

Rusia 20 68 

Senegal 1 2 

Togo 1 1 

Thailanda 4 11 

Tadjikistan 1 2 

Tunisia 5 16 

Taiwan 1 2 

Ucraina 12 32 

Uganda 1 8 

SUA 9 15 

Uruguai 1 1 

Uzbekistan 4 11 

Venezuela 1 1 

Vietnam 5 8 

Kosovo 1 3 

Africa de Sud 3 11 

 230 908 
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Figura 4.140 Repartiția pe tări partenere a instituțiilor de primire a beneficiarilor de mobilități din România din domeniul Invățământ Superior 
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Figura 4.141 Repartiția pe tări partenere a beneficiarilor de mobilități din România din domeniul Invățământ Superior 

 

Cele 36 de instituții de trimitere din România au rezidența în 16 județe și sunt doar instituții de 

învățământ superior. Cei mai mulți participanți la mobilitățile de personal au fost trimiși de 

Universitatea din Pitești (108), urmată de Universitatea Danubius din Galați (85). În tabelele și 

diagramele următoare sunt prezentate informații referitoare la instituțiile/organizațiile de trimitere 

din România. 
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 Tabel 4.51 Repartiția pe județe a instituțiilor de trimitere și a participanților la mobilități de personal din domeniul IS  

Județ de 
rezidență 

Număr de 
participanți 

Procent din 
numărul total de 

participanți 
Număr instituții 

beneficiare 
Procent din numarul total de 

instituții beneficiare 

Alba 30 3.30% 1 2.78% 

Arad 5 0.55% 2 5.56% 

Bacău 7 0.77% 1 2.78% 

Brașov 73 8.04% 2 5.56% 

București 38 4.19% 7 19.44% 

Cluj 145 15.97% 5 13.89% 

Constanța 14 1.54% 1 2.78% 

Dolj 9 0.99% 2 5.56% 

Galați 111 12.22% 2 5.56% 

Iași 103 11.34% 3 8.33% 

Bihor 62 6.83% 1 2.78% 

Argeș 108 11.89% 1 2.78% 

Prahova 2 0.22% 1 2.78% 

Sibiu 48 5.29% 1 2.78% 

Sucerava 23 2.53% 1 2.78% 

Mureș 58 6.39% 2 5.56% 

Timiș 72 7.93% 3 8.33% 

 908    
 

Tabel 4.52 Repartiția participanților la mobilități de personal din domeniul Invățământ Superior pe instituții de trimitere 

Institutia beneficiara Numar de participanti Județ 

Universitatea din Pitesti 108 Argeș 

Universitatea Danubius din Galati 85 Galați 

Universitatea Babes Bolyai 71 Cluj 

Universitatea Transilvania din Brasov 70 Brașov 

Universitatea din Oradea 62 Bihor 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi 61 Iași 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 48 Sibiu 

Universitatea Tehnica Cluj-Napoca 44 Cluj 

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Din Iasi 39 Iași 

Universitatea Politehnica Timisoara 36 Timiș 

Universitatea De Vest din Timisoara 32 Timiș 

Universitatea 1 Decembrie 1918 30 Alba 

Universitatea Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș 30 Mureș 

Universitatea De Medicina, Farmacie, Stiinte Si Tehnologie din 
Targu Mures 28 Mureș 



 OBERVATORUL MOBILITĂȚILOR CU SCOP DE ÎNVĂȚARE PENTRU PERSONAL 2017 

198 | P a g e  
 

Universitatea Dunarea de Jos din Galati 26 Galați 

Universitatea Stefan cel Mare din Suceava 23 Suceava 

Scoala Nationala de Studii Politice și Administrative 25 București 

Universitatea de Stiinte Agricole și Medicina Veterinara Cluj Napoca 21 Cluj 

Universitatea Ovidius din Constanta 14 Constanța 

Universitatea Sapientia din Municipiul Cluj-Napoca 8 Cluj 

Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau 7 Bacău 

Universitatea de Medicina și Farmacie din Craiova 6 Dolj 

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti 4 București 

Universitatea de Stiinte Agricole și Medicina Veterinara a Banatului 
Regele Mihai I al Romaniei din Timisoara 4 Timiș 

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad 3 Arad 

Academia Fortelor Aeriene Henri Coanda 3 Brașov 

Universitatea Romano Americana Asociatie 3 București 

Universitatea din Craiova 3 Dolj 

Universitatea Nationala de Arte George Enescu din Iasi 3 Iași 

Universitatea de Vest Vasile Goldis din Arad 2 Arad 

Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti 2 București 

Universitatea din Bucuresti 2 București 

Universitatea Petrol și Gaze Ploiesti 2 Prahova 

Universitatea Politehnica din Bucuresti 1 București 

Academia de Studii Economice din Bucuresti 1 București 

Universitatea de Arta și Design din Cluj-Napoca 1 Cluj 

 908  
                       

 

Cele mai multe dintre aceste instituții sunt din Bucuresti (7) (Figura 4.142), iar cei mai mulți 

participanți au plecat din județele Cluj, Galați și Argeș (Figura 4.143). 
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Figura 4.142 Repartiția pe județe a instituțiilor de trimitere din România din domeniul Invățământ Superior 
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Figura 4.143 Repartiția pe județe a beneficiarilor de mobilități din România din domeniul Invățământ Superior 

 

 

b) Elemente definitorii ale mobilității de personal 

În ceea ce privește numărul de mobilități efectuate, doar 22% dintre respondenți au declarat că 

aceasta a fost prima mobilitate la care au participat (Figura 4.144), in timp ce peste 77% au 

derulat mai mult de 2 mobilități de-a lungul carierei universitare. Dintre aceștia din urmă, peste 

12% au în palmares mai mult de 10 mobilități (Figura 1.145). 
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Figura 4.144 Repartiția beneficiarilor de mobilități din România în funcție de prima mobilitate din domeniul Invățământ Superior 

 
Figura 4.145 Repartiția beneficiarilor de mobilități din România în funcție de numărul de mobilități din domeniul Invățământ Superior 

 

In ceea ce privește încheierea unor acorduri de mobilitate înainte de derularea propriu-zisă a 

activităților, beneficiarii declară în procent de peste 98% că au semnat un astfel de acord cu 

instituția beneficiară. Totuși, un număr de 12 cadre didactice au declarat că un astfel de acord 

nu s-a încheiat (Figura 4.146). Peste 88% dintre respondenți consider că instituția de trimtiere 

încurajează în mod activ mobilitatea personalului (Figura 4.148). 
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Figura 4.146 Repartiția beneficiarilor de mobilități din România în funcție de acordurile de  mobilitate din domeniul Invățământ Superior 

 

 
Figura 4.147  Repartiția beneficiarilor de mobilități din România în funcție de opinia privind măsura în care instituția de trimitere încurajează 

mobilitatea din domeniul Invățământ Superior 

 

Activitățile derulate în mobilitate au fost de trei tipuri. Conform datelor din tabelul și diagrama 

următoare, repartiția participanților pe cele trei tipuri a fost următoarea: 
Tabel 4.53 Tipul mobilităților de personal din domeniul Invățământ Superior din România                

Tipul de mobilitate la care s-a participat 
Număr de 
răspunsuri 

Mobilitatea personalului pentru formare 337 

Misiune de predare 485 

Mobilitatea personalului pentru formare și 
Misiune de predare 86 
  

Da; 896; 
98,68%

Nu; 12; 
1,32%

Repartiția numărului de 
respondenți în funcție de 

declarațiile privind încheierea 
unor acorduri de mobilitate 

anterior acesteia

Foarte mult; 
804; 88,74%

Mult; 96; 
10,60%

Puţin; 6; 
0,66%

Repartiția numărului de respondenți în funcție 
de  răspunsurile date privind  măsura  în care 
instituţia de trimitere încurajează mobilitatea
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Figura 4.148 Repartiția beneficiarilor de mobilități din România în funcție tipuri de mobilitate din domeniul Invățământ Superior 
 

Beneficiarii au menționat și alte tipuri de activități derulate în timpul periodei de mobilitate, pe 
lângă activitatea principală de predare și/sau formare, după cum urmează: 
 

Tabel 4.55 Tipuri de activități incluse în perioada de mobilitate din domeniul Invățământ Superior  din România    

Activitatea dumneavoastră în mobilitate a inclus: Număr de răspunsuri 

Cursuri la distanță / cursuri online 23 

Participarea la teste / examene 33 

Supravegherea cercetării studenților 71 

Învăţare bazată pe probleme/ studii de caz 170 

Job-shadowing 172 

Evenimente și seminarii comune 214 

Activități propeii de cercetare  281 

Tutoriale / seminarii / workshop-uri 356 

Activitati culturale 492 

Planificarea viitoarei cooperări Erasmus + 520 

Prelegeri 564 

Mobilitatea 
personalului 

pentru formare; 
337; 37,11%

Misiune de 
predare; 485; 

53,41%

Mobilitatea 
personalului 

pentru formare 
și Misiune de 
predare; 86; 

9,47%

Repartiția numărului de respondenți în funcție de tipul 
de mobilitate la care au participat
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c) Gradul de satisfacție al beneficiarului: între motivație și rezultate 

În ceea ce privește motivația participanților la mobilitățile de personal, respondenții consideră că 

cel mai mult a contat dorința de a-și crea noi contacte sau de a-și extinde rețeaua profesională, 

dar și nevoia de a dobândi cunoștințe și know-how specific profesiei (Figura 4.149). 

 

 
Figura 4.149 Repartiția răspunsurilor beneficiarilor de mobilități din România cu privire la motivația participării din domeniul Invățământ 

Superior 

 

Beneficiarii de mobilitate au fost solicitați să răspundă cât de satisfăcuți sunt de nivelul de 

recunoaștere a mobilității pe care au efectuat-o. In proporție de 79% aceștia s-au declarat 

multumiți, dar există un număr de 79 de participanți care consideră că nu sunt mulțumiți și 108 

participanți care nu pot aprecia (Figura 4.150). 
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Figura 4.150  Repartiția răspunsurilor beneficiarilor de mobilități din România cu privire la recunoașterea mobilității din domeniul Invățământ 

Superior 

 

 
 

Figura 4.151 Repartiția răspunsurilor beneficiarilor de mobilități din România cu privire la modalitățile de recunoaștere a mobilității din 

domeniul Invățământ Superior 
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În ceea ce privește modul în care participanții la mobilități consideră că aceasta va fi recunoscută 

de instituția de trimitere, predomină răspunsurile legate de evaluarea performanței anuale. Există 

totuși 31 de persoane care consideră că nu va exista o reunoaștere, dar și 7 care se asteaptă la 

o mărire de salariu (Figura 4.151). 

Nivelul mediu de satisfacție privind experiența Erasmus a participanților la mobilități din România 

este de 4,95 din maximum 5, în creștere în comparație cu anul 2016 cu 0,03 puncte procentuale. 

Există însă, după cum se poate vedea din diagrama următoare, 45 participanți destul de 

nesatisfăcuți (Figura 4.152) De asemenea, doar unul din cei 908 de participanți nu ar recomanda 

experiența unei mobilități într-o țară parteneră unui coleg. 

 

 
Figura 4.152 Repartiția beneficiarilor de mobilități din România în funcție de nivelul de satisfacție din domeniul Invățământ Superior 

 

În ceea ce privește modul în care aleg să își împărtășească experiența mobilității, cei mai mulți 

dintre participanți preferă contactul direct cu colegii, în întâlniri sau ateliere (Figura 4.153). 
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Figura 4.153 Răspunsurile beneficiarilor de mobilități din România în funcție de modul de împărtășire a experienței din mobilitate din 

domeniul Invățământ Superior 

 

d)Impactul mobilității asupra beneficiarului și instituției de trimitere 

Participanții sunt într-o mare măsură de acord că participarea la mobilitatea de predare/formare 

a contribuit la dezvoltarea lor personală și profesională mai ales prin oportunitatea de a-și 

împărtăși cunoștințele și abilitățile cu studenți și cu alte persoane (82%), precum și prin 

îmbunătățirea și/sau extinderea rețelei lor profesionale (78%) (Figura 4.154). 
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Figura 4.154 Frecvența aprecierilor beneficiarilor de mobilități în România față de dezvoltarea personală și profesională din domeniul 

Invățământ Superior 
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Figura 4.155 Percepția beneficiarilor de mobilități din România față de dezvoltarea personală și profesională din domeniul Invățământ 

Superior 

 

În Figura 4.156 se poate vedea că beneficiarii consideră că impactul pe care mobilitatea o va 

avea asupra instituției de trimitere este legat în primul rând de crearea unor cooperări noi sau la 

intensificarea celor existente cu instituția parteneră (4.72 puncte), de internationalizarea 

organizației de trimitere (4.70 de puncte), dar și de ”internaționalizarea la domiciliu” a studenților 

non-mobili, cărora le pot livra acum o altă perspectivă (4.57 puncte).  
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Figura 4.156 Percepția beneficiarilor de mobilități din România față de impactul lor asupra instituțiilor de trimitere din domeniul Invățământ 

Superior 
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5.  ANALIZA CROS-SECTORIALĂ A IMPACTULUI MOBILITĂȚILOR   CU SCOP DE 

ÎNVĂȚARE PENTRU PERSONAL 

 

 

Analiză cross-sectorială aduce în prim plan câteva aspecte pe care autorii le-au considerat 

relevante pentru toate cele cinci sectoare analizate. Rolul acestei analize este de a pune la 

dispoziția celor care implementează proiecte Erasmus+ de mobilitate pentru personal informații 

și date statistice pentru argumentarea nevoilor grupurilor țintă pentru care elaborează și 

implementează proiecte de acest tip. Pe de altă parte, această analiză este utilă și personalului 

Agenției Naționale pentru stabilirea anumitor priorități privind modul de alocare a fondurilor și ca 

un instrument pentru urmărirea comparativă a gradului de realizare a indicatorilor, pentru diferite 

domenii. 

5.1 Repartiția beneficiarilor după mediul de rezidență 

La nivel global, așa cum am arătat și in Capitolul 4.1, Figura 4.1, un procent de 12% din 

persoanele participante la mobilitățile de personal în 2017 au declarat ca mediu de rezidență 

zona rurală. Acest procent a înregistrat o creștere semnificativă față de 2016, cînd a fost de doar 

3.33%, ceea ce arată că incluziunea socială, declarată prioritate națională orizontală și în Apelul 

Național la propuneri de proiecte din 2017, a devenit un factor care îi preocupă pe tot mai mulți 

beneficiari de proiecte de mobilitate. Pe cele cinci domenii, procentele arată că cel mai mare 

procent, de 29% personal rezident în mediul rural este raportat pentru domeniul Educație 

Școlară, urmat de domeniul Tineret cu 12%.  

Tabel 5.1 Repartiția instituțiilor de trimitere și a participanților la mobilități în funcție de mediul de rezidență pentru toate cele cinci domenii 

Domeniu Urban Rural 

Educație școlară 71% 29% 

VET 97% 3% 

Educația adulților 93% 7% 

Tineret 88% 12% 

Învățământ Superior 100% - 

Media total România7 88% 12% 

 
7 Această medie a fost calculată fără a lua în calcul mobilitățile de personal din învățământul superior. 
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5.2 Participanți aflați la prima mobilitate de învățare pentru personal 

Pentru analiza modului în care mobilitățile de personal au contribuit la prioritatea națională a 

incluziunii sociale mai poate fi luat în calcul și procentul celor care raportează ca sunt 

beneficiarii unei mobilități de învățare pentru prima dată. La nivelul României, în 2017, acest 

procent era de 34%, în scădere față de 2016 când a fost de 36%. 

Comparativ, pe domenii, situația se poate vedea în tabelul de mai jos: 

Tabel 5.2 Procentul participanților la mobilități în funcție de prima mobilitate pentru toate cele cinci domenii 

Participare la prima mobilitate DA NU 

Educație școlară 24% 76% 

VET 29% 71% 

Educația adulților 37% 63% 

Tineret 29% 71% 

Învățământ Superior 22% 78% 

Media total România 34% 66% 

Cel mai bun procent îl deține domeniul Educația adulților, în timp ce domeniul Învățământ 

Superior are cel mai mic procent, prin natura faptului că instituțiile de învățământ superior au o 

istorie mai veche de implementare a mobilităților de tip Erasmsu și o recurență mai mare a 

personalului care efectuează mobilități, bazată uneori pe vechi contacte și programe comune cu 

instituții partenere din alte state membre. 

5.3 Încheierea unor acorduri de mobilitate 

Încheierea acordului de mobilitate înainte de derularea propriu-zisă a perioadei de 

formare/învățare/predare constituie o etapă obligatorie a procesului de organizare a perioadei de 

mobilitate și cuprinde o serie de activități agreate de instituția de trimitere cu instituția de primire 

și cu persoana care efectuează mobilitatea. Măsura în care aceste acorduri au fost încheiate cu 

beneficiarii diferă de la un domeniu la altul, după cum se poate vedea din tabelul următor: 

Tabel 5.3 Acord de mobilitate încheiat înainte de perioada de mobilitate pentru toate cele cinci domenii 

Acord de mobilitate DA NU 

Educație școlară 98,26% 1,74% 

VET 98,73% 1,27% 

Educația adulților 98% 2% 

Tineret - - 

Învățământ Superior   
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-out - țări participante 

-out – țări partenere 

96,89%  

98,68% 

3,11% 

1,32% 

 

Cel mai mare procent de conformare la această cerință îl are domeniul VET, în timp ce un procent 

de peste 3% dintre beneficiarii din instituțiile de învățământ superior din România, care au 

efectuat mobilități pentru personal în țări participante la program, declară că nu au încheiat astfel 

de acorduri. 

5.4 Gradul de corelație al mobilității cu Planul de Dezvoltare Europeană al instituției de trimitere 

Pentru domeniile Educație școlară, VET și Educația adulților, o altă cerință importantă pentru 

aprobarea unor proiecte de mobilitate este ca instituția de trimitere să implementeze un Plan de 

Dezvoltare Europeană (PDE). 
Tabel 5.4 Corelarea mobilității cu PDE 

Corelare mobilitate 

cu PDE 

Corelare bună Corelare 

insuficientă 

Nu există o 

corelare 

Nu știu 

Educație școlară 97% 2,42% 0,19% 0,39% 

VET 98,9% 1,1% - - 

Educația adulților 96,13% 3,31% - 0.56% 

 

Conform Tabelului 5.4, beneficiarii din domeniul VET cunosc cel mai bine PDE al instituției lor și 

pot aprecia în ce măsură activitățile derulate în timpul mobilității și rezultatele obținute contribuie 

la implementarea planului. 

5.5 Corelația dintre motivația și rezultatele învățării dobândite de beneficiar 

În cadrul raportului de mobilitate, beneficiarii trebuie să răspundă la două întrebări legate, pe de 

o parte de motivația participării și, pe de altă parte, de rezultatele învățării dobândite prin 

participarea la mobilitate. În ambele cazuri, beneficiarii pot să aleagă mai multe variante dintr-o 

lungă serie de itemi. Aceste serii nu sunt perfect identice pentru toate cele cinci domenii, dar cei 

mai mulți dintre itemi formulează în mod asemănător același rezultat.  

Din analiza răspunsurilor pe domenii au reieșit următoarele: 

a. Educație școlară 

Motive pentru participare Rezultate învățării dobândite 

Cel mai bine cotate: 

- Învățarea din bunele practici de peste hotare; 

- Pentru a experimenta și dezvolta noi practici 

de învățare și metode de predare; 

- Dobândirea de abilități practice relevante 

pentru ocupația actuală și/sau pentru 

dezvoltarea profesională 

Cel mai bine cotate: 

- Am învățat din bunele practici de peste 

hotare; 

- Mi-am îmbunătățit abilitățile de lucru în 

echipă; 

- Am devenit mai motivat să-mi continui 

dezvoltarea abilităților mele 

profesionale 

Cel mai slab cotat: Cel mai slab cotat: 
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-Pentru a construi cooperare cu jucătorii de pe 

piața muncii 

- Mi-am intensificat oportunitățile de 

angajare și de carieră 

Se poate observa că personalul din acest domeniu și-a corelat foarte bine așteptările cu 

rezultatele în ceea ce privește dorința de a învăța din bunele practici de peste hotare. 

b. Educație și formare profesională 

Motive pentru participare Rezultate învățării dobândite 

Cel mai bine cotate: 

-Învățarea din bunele practici de peste hotare; 

-Sporirea competențelor sociale, lingvistice 

și/sau culturale 

-Dobândirea de abilități practice relevante 

pentru ocupația actuală și/sau pentru 

dezvoltarea profesională 

Cel mai bine cotate: 

- Mi-am îmbunătățit abilitățile de lucru în 

echipă; 

- Am învățat din bunele practici de peste 

hotare; 

- Am devenit mai motivat să-mi continui 

dezvoltarea abilităților mele 

profesionale 

Cel mai slab cotat: 

-Pentru a crea efecte pentru lansarea sau 

dezvoltarea de noi activități educaționale 

Cel mai slab cotat: 

- Mi-am îmbunătățit abilitățile de 

organizare/management/conducere 

Motivele/așteptările și rezultatele dobândite sunt bine corelate în acest domeniu. 

c. Educația adulților 

Motive pentru participare Rezultate învățării dobândite 

Cel mai bine cotate: 

-Învățarea din bunele practici de peste hotare; 

-Pentru a experimenta și dezvolta noi practici 

de învățare și metode de predare; 

-Sporirea competențelor sociale, lingvistice 

și/sau culturale 

 

Cel mai bine cotate: 

- Am învățat din bunele practici de peste 

hotare; 

- Mi-am îmbunătățit abilitățile de lucru în 

echipă; 

- Am devenit mai motivat să-mi continui 

dezvoltarea abilităților mele 

profesionale 

Cel mai slab cotat: 

-Pentru a extinde cooperarea cu piața muncii 

Cel mai slab cotat: 

- Mi-am îmbunătățit cunoștințele privind 

sistemele de educație din alte țări 

În domeniul Educației adulților, ca și în VET și în Educația școlară, așteptările și rezultatele par 

să fie foarte bine corelate, cu excepția abilităților de lucru în echipă, care, deși nu au constituit un 

motiv căutat de beneficiari, apare ca un rezultat bine cotat. 

Este util de precizat că, pentru niciunul din aceste trei domenii, cooperarea cu piața muncii nu 

reprezintă o motivație, interesul personalului din organizațiile/instituțiile active în educație fiind 

foarte scăzut în ceea ce privește stabilirea unor legături cu posibilii angajatori ai celor pe care 

beneficiarii de mobilități îi educă/formează. 

d. Tineret 

Motive pentru participare Rezultate învățării dobândite 



                                                                             

215 | P a g e  
 

Cel mai bine cotate: 

-Pentru a dobândi competențe pentru 

dezvoltarea personală și profesională; 

-Pentru a experimenta și dezvolta noi practici 

de învățare și metode de instruire; 

-Pentru a întâlni oameni noi. 

 

Cel mai bine cotate: 

- Am experimentat și dezvoltat noi 

practici/metode de învățare; 

- Dezvoltarea de competențe 

interpersonale și sociale; 

- Am crescut calitatea proiectelor pe care 

le dezvolt 

Cel mai slab cotat: 

-Pentru a dezvolta cooperarea cu piața muncii 

Cel mai slab cotat: 

- Mi-am îmbunătățit competențele de 

folosire a instrumentelor TIC 

În acest domeniu, corelarea dintre motive și rezultate este mai puțin reflectată de frecvența 

răspunsurilor beneficiarilor.  

e. Învățământ superior  

Motive pentru participare Rezultate învățării dobândite 

Out – țări partenere 

Cel mai bine cotate: 

-Pentru a-mi crea noi contacte/extinde rețeaua 

mea profesională 

- Pentru a dobândi cunoștințe și know-how 

specific profesiei mele din exemplele de bună 

practică de peste hotare; 

- Pentru a-mi spori cunoștințele în domeniile 

sociale, lingvistice și/sau culturale 

Cel mai bine cotate: 

- Am împărtășit cunoștințele și abilitățile 

cu studenții și/sau cu alte persoane; 

- Mi-am îmbunătățit sau extins rețeaua 

profesională sau am făcut noi  contacte; 

- Am învățat din bunele practici de peste 

hotare. 

Cel mai slab cotat: 

-Pentru a dezvolta cooperarea cu piața muncii 

Cel mai slab cotat: 

- Am construit cooperarea cu actori de 

pe piața muncii 

Out – țări participante 

Cel mai bine cotate: 

- Pentru a dobândi cunoștințe și know-how 

specific profesiei mele din exemplele de bună 

practică de peste hotare; 

-Pentru a-mi crea noi contact/extinde rețeaua 

mea profesională 

-Pentru a-mi dezvolta propriile competențe în 

domeniul profesional și pentru a spori 

relevanța activității mele de predare 

Cel mai bine cotate: 

- Am învățat din bunele practici de peste 

hotare; 

- Am împărtășit cunoștințele și abilitățile 

cu studenții și/sau cu alte persoane; 

- Mi-am îmbunătățit sau extins rețeaua 

profesională sau am făcut noi  contacte. 

 
 

Cel mai slab cotat: 

-Pentru a dezvolta cooperarea cu piața muncii 

Cel mai slab cotat: 

-Am construit cooperarea cu actori de pe piața 

muncii 
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În cazul domeniul Învățământ Superior, personalul din România are așteptări mai degrabă legate 

de îmbogățirea cunoștințelor și de extinderea rețelei de contacte profesionale. Aceste așteptări 

sunt în mare parte acoperite de rezultate, cu excepția ”bunelor practici de peste hotare”, 

menționat atât în cazul mobilităților în țările participante cât și în cele partenere la programul 

Erasmus+.  Alegerea acestui item de către un număr important de beneficiari este o dovadă a 

modului în care aceștia au perceput un rezultat pe care nu îl anticipaseră, deși nevoia unor bune 

practici există în sistemul de învățământ superior din România, marcat încă de un caracter mult 

prea teoretic. 

Pe de altă parte, trebuie menționat că cel mai slab cotat item este cel al „cooperării cu actori de 

pe piața muncii”, atât în cazul motivației cât și al rezultatelor. Se poate corela aceasta lipsă de 

interes a mediului academic din România față de ceea ce se întâmplă pe piața muncii cu rezultate 

ale analizelor făcute de Comisia Europeană8 sau de Banca Mondială9 și care constată că 

”Relevanța pe piața muncii a studiilor superioare se îmbunătățește, însă rămân provocări. 

România a adoptat o strategie pentru perioada 2015-2020 pentru învățământul superior în scopul 

creșterii calității, a relevanței pe piața forței de muncă și a participării grupurilor dezavantajate, 

însă punerea în aplicare este lentă” (2017). ”Calitatea și relevanța pe piața muncii a 

învățământului superior se confruntă în continuare cu provocări. Angajatorii declară că, adesea, 

elevii și absolvenții care intră pe piața forței de muncă nu dispun de competențe socio-emoționale 

cheie8 și dețin capacități academice suficiente, deși prea teoretice.” (2018). 

5.6 Impactul mobilității asupra instituției de trimitere 

Domeniu Cel mai bine cotate  Cel mai slab cotat 

Educație 

școlară 

- Crearea de oportunități pentru a împărtăși 
cu colegii cunoștințele dobândite în 
mobilitate; 

- Folosirea de noi metode de 
predare/formare/abordări/bune practici; 

- Consolidarea unei atitudini pozitive a 
instituției față de trimiterea mai multor 
angajați în mobilitate 

- Consolidarea cooperării 
instituției mele cu actorii de 
piața muncii 

VET - Crearea de oportunități pentru a împărtăși 
cu colegii cunoștințele dobândite în 
mobilitate; 

- Folosirea de noi metode de 
predare/formare/abordări/bune practici; 

- Consolidarea cooperării 
instituției mele cu actorii de 
piața muncii 

 
8 Vezi Monitorul Educației și Formării – România, edițiile din 2017 și 2018 
9 Banca Mondială, De la creșterea neuniformă la o dezvoltare incluzivă - Calea României spre prosperitate comună, Diagnostic 

sistematic de țară – România. Diagnostic sistematic de țară, 2018 
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- Consolidarea unei atitudini pozitive a 
instituției față de trimiterea mai multor 
angajați în mobilitate 

Educația 

adulților 

- Crearea de oportunități pentru a împărtăși 
cu colegii cunoștințele dobândite în 
mobilitate; 

- Folosirea de noi motive de 
predare/formare/abordări/bune practici; 

- Consolidarea unei atitudini pozitive a 
instituției față de trimiterea mai multor 
angajați în mobilitate 

- Consolidarea cooperării 
instituției mele cu actorii de 
piața muncii 

Invatamant 

superior – țări 

participante 

- Cooperări noi/intense cu 
instituția/organizația parteneră; 

- Internaționalizarea organizației mele; 
- A permis studenților non-mobili să obțină 

o perspectivă din străinătate 
("internaționalizarea la domiciliu") 

- Introducerea de schimbări 
în 
organizarea/managementul 
instituţiei partenere 

- A permis studentilor să-și 
dezvolte spiritul 
antreprenorial și să 
înțeleagă întreprinderile 

Învățământ 

superior – țări 

partenere 

- Cooperări noi/intense cu 
instituția/organizația parteneră; 

- Internaționalizarea organizației mele; 
- A permis studenților non-mobili să obțină 

o perspectivă din străinătate 
("internaționalizarea la domiciliu") 

- Introducerea de schimbări 
în 
organizarea/managementul 
instituţiei partenere 

- A permis studentilor să-și 
dezvolte spiritul 
antreprenorial și să 
înțeleagă întreprinderile 

 

În cazul domeniilor Educație școlară, VET și Educația adulților, beneficiarii consideră că impactul 

asupra instituției de trimitere este produs mai ales de oportunitatea de a împărtăși cu colegii și 

de folosi noi metode de predare/formare/abordări și bune practici. Este de remarcat că beneficiarii 

din aceste domenii cred că exemplul lor va crea în instituție o atitudine pozitivă față de beneficiile 

mobilităților și îi va determina și pe alți colegi să accepte această provocare. Ca și în cazul 

așteptărilor și rezultatelor individuale, nici în cazul impactului instituțional  colaborarea cu piața 

muncii nu reprezintă un factor de interes. 

In cazul domeniului Învățământ Superior, locul comun al impactului instituțional este legat de 

internaționalizarea instituției de primire și de extinderea contactelor acesteia. In ceea ce privește 

itemii considerați cu slab impact instituțional, pare să nu existe o legătură între beneficiarii de 

mobilități și introducerea de schimbări în organizarea/managementul instituției partenere, precum 

și față de dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților.  
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6. RECOMANDĂRI 

 
 

Observațiile, recomandările și comentariile pe care participanții la mobilitățile cu scop de învățare 

pentru personal au dorit să le facă în rapoartele individuale sunt importante a permite celor care 

finanțează și/sau implementează programul Erasmus+ să îmbunătățească modul în care acesta 

impactează grupurile-țintă. 

Acestea au fost grupate în mai multe categorii, după cum urmează: (1) Programul Erasmus+, (2) 

Agenția Națională din România și (3) Alte aspecte. Aceste opinii nu sunt grupate pe domenii, ci 

au fost tratate trans-sectorial, având cele mai multe un înalt caracter de generalitate, care se 

poate aplica tuturor domeniilor. Sunt în egală măsură aprecieri pozitive dar și aspecte negative, 

cele mai multe fiind legate de valoarea grantului, care este considerat insuficient, mai ales pentru 

acoperirea cheltuielilor cu transportul extern. Spre deosebire de alți ani însă, observațiile legate 

de insuficienta finanțare a mobilității au fost mai puține, în timp ce cele legate de calitatea timpului 

petrecut în mobilitate, de respectarea/nerespectarea programului, de standardele de pregătire 

profesională a formatorilor sunt mai multe și mai consistente în argumentație. 

(1) Programul Erasmus+ 

La modul cel mai general, cea mai regăsită apreciere a programului Erasmus+ constă în faptul 

că permite cadrelor didactice/formatorilor din întreaga Uniunie Europeană și nu numai să se 

cunoască și să facă schimb de bune practici. Programul Erasmus + este considerat ca fiind 

eficient, excelent, extrem de folositor, dar nu lipsesc observațiile legate în primul rând de 

birocrația administrativă, de durata prea scurtă a mobilităților, de suportul financiar insuficient 

(transport, cazare, masă), de povara contribuției de 20%, de numărul restrâns de participanți.  

(2) Agenția Națională 

Aprecierile privind activitatea AN și relaționarea cu reprezentanții agenției sunt pozitive. Sunt 

remarcate profesionalismul, promptitudinea reacției și faptul că problemele pe care le-au ridicat 

beneficiarii de mobilități și-au găsit rezolvarea la nivelul agenției naționale în cel mai scurt timp 

posibil. Un grad mai mare de diseminare a informațiilor despre Programul Erasmus+ se consideră 

potențial benefic pentru personalul din instituțiile cu rezidența mai ales în zona rurală. 

(3) Alte aspecte 
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Beneficiarii subliniază excelenta contribuție a programului Erasmus+ prin mobilitățile de personal 

la dezvoltarea competențelor lor profesionale, sociale, culturale și lingvistice. Este remarcată de 

asemenea oportunitatea creată prin finanțarea unor astfel de mobilități pentru cunoașterea altor 

țări, culturi și sisteme de educație, din UE și din afara ei. 

Pe de altă parte, sunt mai multe observații ale unor aspecte care se cer remediate, precum 

standardul de calitate al cursurilor de formare, pregătirea formatorilor, nerespectarea programului 

stabilit anterior mobilității, inexistența unor activități culturale adecvate. 

Unii beneficiari au menționat că au promovat România, cultura și valorile tradiționale românești. 

 

In Anexa la acest raport se poate parcurge o selecție a celor mai relevante și consistente 

comentarii.
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7. CONCLUZII 

 

 

O concluzie care se desprinde cu prioritate din rapoartele individuale analizate în Observatorul 

mobilităților finanțate în cadrul apeului 2017 este aceea că, într-o proporție covârșitoare, 

beneficiarii de granturi pentru mobilități cu scop de învățare au fost satisfăcuți la modul general 

de activitățile derulate și că, în marea lor majoritate, ar recomanda o astfel de experiență colegilor 

de catedră, de departament, de organizație etc. Dincolo de criticile constructive, de insatisfacțiile 

legate de faptul că acoperirea oferită de grant nu a fost întotdeauna de 100%, de cantitatea de 

muncă administrativă considerată prea birocratică, interesul pentru proiectele de mobilitate 

finanțate prin Acțiunea Cheie 1 a programului Erasmus+ în România rămâne foarte ridicat. 

 

Impactul acestor proiecte de mobilitate este resimțit și raportat atât la nivelul competențelor 

beneficiarilor de grant (cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar, formatori din 

educația adulților și lucrători de tineret), cât și la nivelul instituțiilor/organizațiilor de trimitere, care 

s-au deschis către internaționalizare și care înregistrează o creștere a calității resurselor umane. 

În România, în cadrul Acțiunii Cheie 1, bugetul mediu10 alocat per beneficiar a fost de 1.515 Euro, 

iar cel pe proiect a fost de 103.185 Euro.  Dacă comparăm aceste alocări cu cele pentru proiectele 

de parteneriat strategic din cadrul Acțiunii Cheie 2 sau de dialog strucurat din cadrul Acțiunii 

Cheie 3, ele pot părea ceva mai mici. Trebuie însă ținut cont și de faptul că, în anul 2017, 73,30% 

din bugetul Erasmus+ alocat României a fost direcționat către Acțiunea Cheie 1, adică către 

proiectele care finanțează mobilități, inclusiv cele pentru personalul implicat în domeniul educației 

și formării. Cu un total de 51, 76 de milioane de Euro, Erasmus+ este cel mai important finanțator 

al proiectelor de mobilitate din România. 

”Keep up the good work!”, așa cum îndeamnă unul dintre beneficiari. 

 

 

 

ANEXA  

 
10 S-au luat în calcul toate cele cinci domenii. 
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(1) Programul Erasmus+ 

- Ar trebui să se renunțe la contribuția personală de 20%. 

- I am very happy with the Erasmus+ program because it gives the opportunity to every person 

willing to improve 

- I believe that every teacher should apply individually for courses, not within a project 

- I recommend more budget for Erasmus+ Programme because is very useful for training of 
teachers. 

- Recomand introducerea optiunii de a depune candidaturi si pentru proiecte individuale. Candidatii 

ar constientiza mai bine tot ceea ce implica un proiect si experienta ar fi completa.   

- The group from a country could be bigger. 

- To create opportunities to increase the number of participants in one course ...e.g participants from 

3, 4 or 5 countries in the same time, to have opportunities to share professional information and to 

learn from one another. 

- To have the possibility to include in the project's budget follow up activities or meetings with all the 

participants, in order to further increase the efficiency of the initial actions/training course. 

- Daily allowance is way too little. Allowing the sending institution the liberty to limit the days we 

spend in a mobility hampers both the concept and the results and sustainability of results. 

- Is necessary to increase the financement for travel. 

- Money for transportation could be on a higher amount. 

 

(2) Agenția Națională 

- I am very pleased with the collaboration with the National Agency. Any difficulty was clarified by 

the National Agency officer with promptness and professionalism. 

- Experts from National Agency are professional and sustain the implementation in good condition 
of the project. 

- I believe that it would be necessary to better inform rural teachers about the opportunity to 
participate in training courses through the Erasmus program 

- I believe that ways of joining such projects and accessing European funds should be more 
paved. Even online and especially for those who are not accustomed to it 

- I would like to thank the National Agency and the European Commission for offering me the 

chance of participating to this course. 

- The National Agency gave us all the support to organise and complete the mobility. 

- National Agency from Romania is very prompt and professional and support us during the 

implementation of the project. 

- The collaboration with the National Agency and the European Commission was very good. 

- The collaboration with the representantions of the National Agency was a very good one. 

- The collaboration with the reprezentations of the National Agency was very good. They 

responded promptly to all our needs.  

- The experts from National Agency are well trained, good specialists, and their expertise is 

beneficial for the good implementation of European projects in our school. 

- The National Agency from Bucharest has professional experts who support the good 

implementation of projects.  

- The National Agency from Romania was very prompt and professional and it supported us during 

the implementation of the project. 
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- Thanks also to the Romanian Agency for all the support given for all the guidance given to us in 

the implementation of the mobility project on adult education! 

- We would like the National Agency to allocate more funds to Romania for Erasmus + programs, 

especially for K1, so that at national level, as many projects as possible. 

- I would like more funds for Romania allocated to Erasmus + KA1... 

- National Agency ought to correctly negotiate allocation for accommodation and food as that is 

ridiculously low and I had to cover from my own pocket as there is no other co-financing support 

from the sending or hosting institution. Allocation also for local transportation need to be 

ensured. Listen, we as professor give our time to improve both the teaching act back home and 

where we are host which needs to be treated with respect by the EU for the work we do. You do 

us no favour but offer avenues for us to perform better which at the end of the day is translated in 

the overall increased actorness of the EU. That is work we need to be paid for accordingly and 

not humiliated with a miserable daily allocation.  

- The grant should be adjusted more to the actual expenses in the receiving country. 

 

(3) Alte aspecte 

- It was an wonderful experience from my life and I would like to have the power to make changes 

in the system of education from Romania. 

- Better organization, compliance with the program and conditions previously set 

- Compliance with the program and conditions established prior to departure 

- I wish that trainers would speak English more fluently 

- In my opinion, this course is a MUST for all the teachers around Europe and, if possible, beyond. 

It has already a positive impact on my institution. 

- In this course the trainners were very unprepared.I didn't remain with almost nothing new!! 

- It was an amazing experience for me, I have discovered new sides of teaching and of myself. I 

came back as a better person and more determined to do better in my job, to improve myself 

forward. 

- Our desire is that these erasmus projects also target pre-primary education 

- Recomand acest curs tuturor directorilor si inspectorilor scolari, precum si persoanelor cu putere 

de decizie din invatamantul romanesc. 

- Respecting the program of activities, choosing a better place to stay and an appropriate menu 

- I look forward for a new Erasmus  mobility.  

- I really consider that this intercultural and transnational experience is a good opportunity for all 

the teachers around the world so keep on with this kind of projects. 

- I recommend ERASMUS+ Programme to my colleagues from my institution because the 

activities were mostly practical, very interesting and useful to be used in the classroom. I intend 

to propose and join other future European projects. 

- I srongly reccomend that all the partcipants to any course/mobility to have at least a medium 

level of English, otherwise the quality of the course/mobility is getting lower. 

- You should establish some standards for the trainers. 

- The Erasmus experience was beyond my expectations. The trainers were professionals and I 

gained a lot from my participation at the course. 

- The Erasmus programmes are very useful for professional development, they improve the carrer 

and employment opportunities. 
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- Great experience, great job, great people, great time, great for me and for my teaching 

experience.   

- I learned many of the country's culture 

-  I promoted Romanian traditions and culture. 

- I have learned from my mobility  new ways to be strongly connected with the students and to 

help them. 

- I met professors and students from non European countries. I found things about their 

educational system. 

- I stepped out of my comfort zone 

- I think I changed in a good way a little bit the perception about the Erasmus staff mobility, both 

students and profesors. Erasmus is a very good programme and must be followed by many good 

profesors and students. 

- I understand that we have to modernize our didactic activities and our publishing activities. 

- A great experience, with mutual academic and cultural benefits, for both institutions (sending and 

receiving)! An extremely useful opening towards the 'outside' of EU and vice versa! It helped 

removing/reducing some historical prejudices and stereotypes! 

- A very useful experience at personal and professional levels! Professionally it allowed me to 

bridge my current research and academic preoccupations with the ones of peers from a non-EU 

country - Russia (to find out, analyse, compare, share, identify common cooperation and 

research areas). At a personal level, I discovered in a direct way the Russian culture and history 

- purely amazing! Such teaching mobilities are worthy from all points of view and thus I believe 

they deserve to be encouraged, supported and positively advertised! 

- An experience that is worth having it, from all points of view! An added value to my professional 

development and also at social and cultural level! I would encourage anyone to perform such 

mobilities in Belarus! 

- It will be useful to encourage students and teaching staff to apply for ERASMUS+ program in non 

EU countries in order to understand and to acknowledge the differences between our students 

and those who belong to other cultures, religions, etc. 

- The mobilities with countries from outside EU bring an added value to both types of institutions 

(EU sending institutions and non-EU receiving institutions) not only at a professional level but 

also from a cultural and social perspective, supporting a better and correct understanding of the 

current realities, increasing mutual tolerance and respect, consolidating peace, bridging systems 

and people, building reliable connections! 

- I have explored new teaching modalities using the the problem based learning 

- I strongly believe that Erasmus + is a good chance for academics to share knowledge, goals and 

cooperation in both teaching and research. 

- I think mobility periods helps us to better understand the role and value of academic partnerships 

and networks in developing our own institution. 

- It was the first academic exchange between Romania and Australia 

- We have presented Romania as a touristic and cultural venue.  

- I sincerly recommand Erasmus+ projects! it was a great experience, a training course very well 

prepared by the tutor of the course, a wonderfull way to meet new people and share experience. 

Everything was great! 
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- For the first time I've been involved in an Erasmus project and I can not believe how much we 

have gained personally. Through the following activities I will make known what I have learned. 

Thanks for this chance!  

- It was an amazing experience that I don't think I could have accessed outside of this context and 

project. I think that it is important that such programs exist to fund the personal and professional 

development of people. There are a lot of learning opportunities at European level that some 

people cannot access without some kind of funding and the funding programs of the European 

Union facilitate their participation in this kind of training. 

- The extra-training activities or cultural activities did not exist. 

- The general organisation of the extra-training activities did not exist. 

 

 

 

 
 

 

 

 


